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kalparsoro, Fermin etxe kolonea, 
Fernando etxeberria, mattin 
larralde, Juan mari  barriola, iñigo 
imaz, marga erdozain, maitane 
maritorena, arantxa iturralde, 
arantxa gamio, Jaione ariztegi, 
Jaione zabalo, nerea mortalena, 
Virginia oteiza, pierre bastres, 
ainhoa asitz, itxaso arizmendi, 
xabier maritorena, maialen iantzi, 
Jaione mindegia, olatz mutuberria.

Fundazioaren Presidentea 
pello apezetxea
kudeatzailea
Joxemanuel irigoien
administrazioa 
amaia goia

lege gordailua 
na-1324/85
Issn 
1578-4673
Tirada 
6.000 ale

erakunde laguntzaileak
leitza, goizueta, arano, areso, 
baztan, sara eta senpereko udalak, 
male rrekako zer bitzuen mankom., 
zugarramurdiko akelarre elkartea 

2019ko harpidetza sariak 
baztan, urdazubi
   eta malerreka 38€

leitza 26€

Hego euskal Herria 44€

ipar euskal Herria, europa 83€

amerika eta australia 130€

Isiltasunaren solasa

«Zer dio isiltzen denak isiltzen denean?» kantatzen digu 
Laboak Gure hitzak abestian. Galdera pixko bat aldatuko dut: 
zer aditzen du isiltzen denak isiltzen denean? Erantzunak aisa 
ematen du; ixo eta aditu:

Tik-tak, tik-tak, zirt-zart, klik, klik, brrr, brrr... Horiek dira 
isiltasunaren soinuak gure etxe barrenean: erlojuaren 
pendulua, sugarren txinparta biziak, ordenagailuko teklak eta 
mugikorra.

Karrak, karrak, ttur-ttur, 
po-po... Bertze horiek 
leihoaren bertzaldean 
aditzen direnak: bele baten 
karranka, hurbileko baserri 
bateko solasaldia eta 
Ibardingo errepidetik goiti 
joaki den autoa.

Orain, ixo berriz, eta aditu, baina barne-barnean aditu: 
hortxe dugu, isiltzen garenean erraten duguna da. Hori, 
ordea, ez da hain aise antzematen, garrantzitsua bezain 
bazter utzia baita, aunitzetan, entzungor egina. Baina gure 
baitako nahi isilak dira, urte hasi berrirako helburuen 
zerrendan gehitu beharrekoak.

«IXo eTa adITu, 
Barnean adITu: 
horI da IsIlTZean 
erraTen duguna»

Xabi torres elizondoko alkate berria
Duela hamar urte, Xabi Torres Elizondoko alkate berria 
elkarrizketatu zuten TTipi-TTapako lankideek.  «Elizondo herri 
bat dela» ikusarazteko asmoa azaldu zuen eta «egitekoak 
denonak» direla. Bere hitzetan, «Elizondoko gizartea sakaba-
natuz joan da, eta kompromiso kolektiboak atzendu egin dira. 
Gure erronka hori puskatzea izanen da. Materialki dauden 
hutsuneei ere erantzunen diegu». Hortaz aparte, urte hartan 
hasi ziren inauteriak asteburuan ospatzen: «astearterekin egin 
ohi dena galduz zihoala ikusita, gazte talde zabal batek 
aspaldi paratu zuen gaia mahai gainean, eta ortzirale eta 
larunbatera pasatzea erabaki da. Arazoa Elizondokoa da eta 
beraz, astearteak tokiko besta izaten segituko du Baztanen». 

2009-02-05 · TTIPI-TTAPA · 487 zk.

Nafarroako Gobernuak 
interes sozialekotzat jo du 
euskal kantuen jaialdien 
antolatzaile den Angel 
Mariezkurrenaren proiektua 
eta Kultur Mezenasgoaren 
Legean aurreikusitako zer- 
ga-pizgarriez profita dezake.

angel
marIeZkurrena
eratsundarra

Aurtengo inauterietan 50 
urte bete ditu joaldun gisa 
Laxaro Erregerena Ariztegi 
iturendarrak. 15 urterekin 
atera zen lehenbiziko aldiz, 
eta mende erdi beranduago 
hortxe segitzen du 
ttuntturrua soinean. 

laXaro
erregerena
Joalduna

nire txanda nabarmentzekoak

atzera begira

Zer jan, hura izan

Elikaduraren garrantziaz jakitun gara aspaldian (batez ere 
Eguberriak pasatutakoan edo uda hurbiltzerakoan, bi nikitik 
bikinira pasa nahi dugunean). Galdetu bertzela Londresko 
Tamesis ibaian bizi diren angirei. Hiperaktiboak omen dira. 
Zergatik? Urak dakarren kokaina maila altuagatik! Araztegiek 
ez dute lana ongi egiten, baina hiritarren pixatik dator droga.

ezpala

aITor aroTZena alBIZu
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kolaborazioak

Barne bidaia

Negua, iluna, grisa, euria, tristura, desatsegina, barrua, 
pijama, sua, hibernazioa, hotza, bakardadea, tximinia 
usaina, bakea, ttikia, etxeko goxotasuna, hutsala... kontzeptu 
horiek aipatu dira lagunartean neguari buruz solas 
egiterakoan.

Urtero bezala, negua ailegatu da, hori baita bizi zikloa, 
oraingoz aldatu ezin dena, eta barrurako bidaia egiteko 
momentua sumatu dut gorputzean. Aspaldidanik galdua du 
gure gizarteak sen hori; naturarekin orekan eta berekin 
batera garatzea ideia hutsala dirudi, eta horrela, gehienok, 
gure bizitzako bidaia kanpora begira, kontsumismoan, 
kapitalismoan, heteropatriarkatuan, bertzeen zer erranetan 
eta sare sozialetan oinarrituz egiten dugu.

Natura jakituna dela jakina da. Natura neguan gelditu 
egiten da, barrura sartzen da. Animalia anitzek, hibernatu 
egiten dute; gordelekua neguko loaldirako prestatuta 
denbora pasatzen uzten dute, baimena ematen diote 

gorputzari «deus» ez 
egiteko, edo hobeki 
erranda, bizirauteko 
minimoa egiteko. Tarte 
horretan mantsotu egiten 
dute bizi erritmoa. 
Zuhaitzek ere gisakoa 
egiten dute, beren barne 
jariakinak sustraietara 

eramaten dituzte eta lotan geratzen dira, lurrean zutik 
biziraunez, udaberriarekin batera kanporako edertasuna 
agertzeko. 

Gure kulturan, ordea, pertsonok naturari bizkarra eman eta 
eskua luzatu diegu gizakiak jarritako arau eta sinesmenei. 
Hagitz barneratuta dugu «deus» ez egitea denbora galtzea 
dela. Denbora, gizartean hain preziatua den denbora! Ez 
diogu geure gorputzari egonean egoteko baimenik ematen, 
ez ditugu geure bizi erritmoak eta beharrak errespetatzen eta 
beti aktibo eta prest egon behar dugu zerbait egin eta ongi 
sentitzeko. Norberak beretzako denbora hartzea 
ezinbertzekoa da, nahiz eta ez den gugandik gizarteak espero 
duena, ezta guk geuk gugandik espero duguna ere. 

Marcela Serrano idazle txiletarrak bere eleberrietako 
batean neguari buruzko irakurketa hau egiten du: «El 
invierno no pretende consolar pero, a fin de cuentas, yo siento 
que consuela porque una se hace un ovillo sobre sí misma y se 
protege y observa y reflexiona y creo que solo en esta estación 
se puede pensar de verdad» («Neguak ez du kontsolatzea 
nahi, baina, azken finean nik kontsolatu egiten duela 
sentitzen dut. Izan ere, norbera bere baitan uzkurtzen da eta 
babestu egiten du bere burua, eta behatu egiten du, eta 
hausnartu egiten du, eta soilik urtaro honetan pentsa 
daitekeela benetan uste dut»).

Beraz, negua hain gris eta ilun ikusten den momentu 
horietan, garaia baliatu eta barnera sartu, sentitu, jakin 
barnean duzun horrekin egoten, eta ahal izanez gero gozatu 
zeure barne bidaiaz. 

aIala ZuBIeTa BerTIZ

«norBerak 
BereTZako 
denBora harTZea 
eZInBerTZekoa da»

... eta bertzeak ere bai!

Gabonetan Euskal Herrian preso eta iheslarien alde egiten 
diren bi ekimen garrantzitsuenetarikoetan aditutakoak 
lehenagotik buruan nuen ideia indartu eta hausnarketatxo 
hau egitera eraman nau. 2018ko abenduaren 29a. Iruñerrian 
20 bat urtetik hona antolatzen den Hatortxurock elkartasun 
kontzertuan talde bat entzuten ari nintzela, bertako kide 
batek Altsasuko auzipetuentzat hitz batzuk izan zituen,  
gainerakoez «atzenduz». 2019ko urtarrilaren 12a. Bilboko 
manifestaldiaren akabailako hitz-hartzean ere tarte berezi 
bat eskaini zitzaien Sakanako gazteei. 

Ikaragarria da azken hilabeteetan bidegabekeria hau 
salatzeko sortu den elkartasun olatua. Euskal mugak zehar-
katu eta Espainiar Estatuko txoko anitzetatik etorri dira babes 
mezuak. Iruñean inoiz egin den manifestaldirik jendetsuenak 
80.000 lagun bildu zituen 2018ko ekainaren 16an, zortzi 
auzipetuei bi eta hamahiru urte arte kartzela zigorrak jarri eta 
gero. Hurbilago etorrita, Elizondon urte bereko udaberrian 

antolatu zen elkartasun 
karabanaren baitan 
egindako manifestaldia 
arras arrakastatsua izan 
zen. Inolako zalantzarik 
gabe, epai hura aurrekari 
arriskutsua izan zen eta 
aski dela erran ezean 
ondokoa edozein izan 

zitekeenaren sentsazioak erantzun zabal eta anitza ekarri du.
Alabaina, ez da horrelako egoera baten aitzinean gauden 

lehendabiziko aldia, ezta gutxiagorik ere. Polizia-muntaia eta 
epaiketa politikoen uztarketaz sortutako formula aspalditik 
aplikatua izan da Madrildik zuzendutako sorgin-ehizetan. 
Herri-mugimenduetan burua atera duen orori lepoa moztu 
izan zaio inolako gupidarik gabe, Altsasukoekin gertatu den 
gauza bera, alegia. Zerrenda amaigabea bada ere, bat-batean 
pentsatuta hainbat kasu etortzen zaizkit burura: molotov 
koktel bat botatzeagatik 16 urteko kartzela zigorra bete 
zuenarena, sarekada batetik ihes egin ondotik beren burua 
epailearen aitzinean aurkeztu nahi izan zutenean terrorista 
bilatuenen zerrendan sartu zituztenena, torturapean egin ez 
dituzten ekintzak beren gain hartu dituzten guziena... Eta 
zergatik eramaten dituzte orain eskuak burura lehen antzeko 
kasuetan «zerbait egin izanen du» erraten zutenek? Akaso ez 
al ginateke orain bertze egoera batean egonen lehenagotik 
horrelako erantzunak eman izan bagenitu?

«Lehendabizi komunisten bila etorri ziren eta ez nuen deus 
erran ez bainintzen komunista, gero sindikalisten bila eta ez 
nuen deus erran ez nintzelako sindikalista, ondotik juduta-
rren bila eta ez nuen deus erran ez nintzelako judutarra, 
azkenik nire bila etorri zirelarik ez zen inor gelditzen protes-
tatzeko» dio Martin Niemöllerren poema batek eta uste dut 
ongi laburbiltzen duela gertatzen dena. Hasieran ETAkoa 
izateagatik zen, gero politikari eta herri mugimenduetara 
pasatu ziren eta orain edozein izan daiteke. Horregatik, Altsa-
sukoak bai! Eta bertzeak ere bai!

esTeBe aPeZeTXe murua

«alTsasukoena eZ 
da holako egoera 
BaTean gauden 
lehen aldIa» 
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Aurkeztu zure burua.
1925ean sortu nintzen Urda-
zubin dagoen Bordaxuria ba-
serrian eta zortzi anai-arrebe-
tan azken aitzinekoa naiz. 
Nolako haurtzaroa izan duzu?
Gogorra. 7 urterekin hasi nin-
tzen eskolan eta 11rekin gel-
ditu behar izan nuen. Anaiak 
gerlara joan ziren eta etxean 
lagundu beharra zegoen...
Eskolatik aterata...
Eskola akituta etxerantz abia-
tzen ginen, oinez ordu eta 
erdiko bidea baikenuen...   
Eskolan euskaraz egitea debe-
katu izan dizute?
Erdaraz egiten genuen, mai-
su-maistrak erdaldunak bai-
tziren; gure artean, euskaraz 
eta erdaraz. Burlak jasan ditut 
baina ez euskalduna izatea-

gatik, baserrikoak ginelako 
baizik.  
Denbora librean zer egiten zenu-
ten?
Jolasordua goizetan bakarrik 
izaten genuen eta sokasaltoan, 
gordeketan edo kaniketan 
aritzen ginen. Egun, haurrek 
sobera aparatu moderno di-
tuzte ikaskide baten lagunta-
suna estimatzeko...
Etxean edota etxetik kanpo lan 
egin duzu?
Nekazaria izan naiz duela 13 
bat urte arte. Ardiak jetzi eta 
gasnak egiten genituen, bai 
etxerako baita saltzeko ere. 
Horretaz gain, jostuna izana 
naiz. Oroitzen naiz herriko 
etxeetako jendea kontent pa-
ratzen zela arropak egin edo 
konponduta. Jendeak pagatuz 

edo bazkaltzera gonbidatuz 
eskertzen zidan. 
Kontrabandoa ezagutu duzu?
Etxekoak hortan aritzen ziren. 
Gu poliziaren beldur izaten 
ginen, baina laborantzatik sos 
gutti ateratzen zen bizitzeko.
Herriko bestetan ateratzen zinen?
Arratsaldean plazara joan, 
dantza pare bat egin eta ilu-
nabarrean etxera bueltatzen 
ginen, azienda lanak genituen. 
Gaur egungo gazteek ez dute 
horren kezkarik. 

Oroitzapen on eta txar bat?
Momentu politena ezkondu 
eta familia osatu nuenekoa. 
Txarrena, 6-13 urte bitarteko 
lau haurrekin alargundu nin-
tzenekoa eta alaba Maite gal-
du nuenekoa.  
Zer egiten duzu egunerokoan?
Bizitza lasaia daramat: berriak 
aditu, josi, irakurri, paseatu...  
93 urterekin sasoi ederra...
Momentu gogorretan aitzine-
rat ateratzen jakin behar da. 
Barne indarrak lagundu nau.

mARIxAN BENgOTxEA urdazubiarra

«Baserrikoak 
izateagatik burla 
egiten ziguten»

11 galdera labur
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Irakurleak mInTZo
orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak 
bidaltzea. ttiPi-ttaPak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-
deiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

bota bertsoa

eneko FernandeZ 
lesakako bertsolaria

Nafarroako Bertsolari 
Txapelketa
Doinua: Baneza eta banitu

Gai jartzaileen hausnarketa
ta epaileen azterketa
oztopodun lasterketa
emozioen le(he)rketa
Hilabetetan zehar ixilka
gorpuztu den prestaketa
oholtza batean azalduko da
gailur edo erorketa!
Otsailan hasi ta martxorarte
hitz neurtuen josteta 
Hastear dugu Nafarroako 
Bertsolari txapelketa (bis)

Guztia prest dago jada
Tutera hasiera da
eta bailaraz bailara
helduko da Iruñara
Eskualdean ere izanen 
da gozatzeko parada
Urdazubitik Iruritara
eta handik Lesakara
Protagonista handi gisara,
bertsoa eta euskara!
Plazer baduzu bertso saioen 
bueltan elkartuko gara (bis)

Esplotaziorik gabeko 
nekazaritza herrikoi eta 
iraunkorraren alde

goTZone sesToraIn ZaBaleTa

Azken urteetan Nafarroan sektore 
agroalimentarioa jarduera ekonomiko 
oso indartsua bilakatu da, bereziki 
Iruñetik behera. Automozioaren 
ondoren bigarren tokia hartzen du, 
14.000 lanpostu inguru sortuz. Elika- 
gaien esportazioa gorakada izugarria 
izaten ari da, 2008tik %125 hazi da.

Elikagaien industria horren oinarrian 
lehen sektore indartsu bat dago. Baina 
nolako eredua dugu gaur egun? Meja- 
nako nekazari txikiak desagertuxeak 
dira, eredu agroekologikoan ari direnak 
gutxi batzuk, Errigoran parte hartzen 
dutenak anekdota dira «eskala handira» 
eredu intentsibo-industrialean ekoizten 
dutenekin alderatuta. Eredu horretan ez 
da elikadura burujabetza klabeetan 
ekoizten, mundu mailako merkatu 
globalera begira dagoen nekazaritza 
elikagaien industriarentzat edota bana- 
keta kate handien zerbitzura dauden 
bitartekarientzat lehengai edota mer- 
kantzia merkea ekoiztea da helburua.

Eskala handira ekoizteko eredu horrek 
soldatapeko langilea kontratatzea 
ezinbestekoa du eta bi baldintza 
eskatzen ditu: kontratatzeko malguta- 
suna eta kostu bajuak bermatzea.

Soldatapeko langileena ez da oraingo 
kontua. Iraganean peoiak kontratatzen 
zituen nekazariak, zainzuri eta piper 
bilketara etortzen ziren eta diren 
jornalari andaluziarren kasua aspaldi- 
koa da. Egun oraindik 3.000ren bat 
etortzen omen dira Nafarroako Erribe- 
rara. Eredu intentsibo-industriala 
nagusitu ahala, landa eremuan langileak 

kontratatzearena erabat zabaldu da. 
Bertakook jadanik nahi ez ditugun lan 
gogor eta gaizki ordainduak etorkinek 
egiten dituzte. Nolako baldintzetan? 
Huerta de Peraltako langileen borrokari 
esker ezagutu dugu ezkutuan zegoen 
errealitate gordina: kostuak murrizte 
aldera, gizon-emakume horien egoera 
hauskorraz baliatuta, zein baldintza 
prekarioetan, askotan esplotazio egoera 
latzean, ari diren soldatapeko asko.

Etorkinak zigor bikoitza sufritzen 
duten baztertuak: hemen egurtuak eta 
euren lurraldetatik beharrak deserrira- 
tuak. Eta hemen, Nafarroan, errealitate 
hori bera dugu nagusi. Eredu horrekin 
soldatapekoak gaizki eta txikiak ere 
errenta duin bat lortzeko gero eta 
zailtasun handiagoarekin.

Beraz, zenbait arduradun politikok eta 
industria erraldoietako enpresaburuk 
horrenbeste goraipatzen duten eredu 
hori piramidearen goiko erpinean 
daudenentzat baino ez da onuragarria 
eta negozio iturri bikaina. Horregatik, 
logika kapitalista eta produktibista hori 
gainditzeko landa eremuko langile 
guztiak ezinbestekoa dugu indarrak 
batzea. Epe motzera landa eremuan 
duintasunez bizitzeko gutxieneko 
diru-sarrerak aldarrikatzea dagokigu, 
prezio justuak edota soldata eta lan 
baldintza duinak bermatzeko eskatuz. 
Eta epe luzera, mundu mailan horren-
beste desoreka ekologiko eta sozial 
sortzen duen egungo elikadura eta 
nekazaritza eredua eraldatuko duten 
estrategiak lantzea da gakoa, herrien 
elikadura burujabetza eta ingurumena 
eta landa eremuko guztion giza eskubi-
deak modu integralean errespetatuko 
dituen nekazaritza herrikoia eta iraun-
korra eraikiz. 

irakurleak mintzo



2019-02-07 | 727 zk. | ttipi-ttapa 7



8 ttipi-ttapa | 727 zk. | 2019-02-07

ELKARRIZKETA

n. BaZTerrIka erratzu
Ahotsa, irudia eta sormena 
dira Patxi Irigoienek bere ibil-
bidean erabili dituen lanabe-
sak. Ikus-entzunezkoen «ba-
patekotasunak» erakarrita 
irratian eman zituen lehen-
dabiziko urratsak; ondotik, 
telebistan garatu zituen gai-
tasunak; eta joan den urtean 
Esker 1000 dokumentalaren 
sortze- eta zuzendaritza-pro-
zesuan jardun zuen. Negu-
udaberrirako «dokumentala 
ezagutzera ematea» du erron-
ka. 
Ikus-entzunezko komunikazioak 
ikasi dituzu. Zerk bultzatuta?
Hemezortzi urte nituela, Gas-
teizera joan nintzen Geografia 
ikastera. Lehendabiziko urtean 

Mintzaera eta idazkera izene-
ko irakasgaiko irakasleak mezu 
bat bidali zigun Gasteizko 
euskara elkarte batek Radio 
Vitorian euskarazko saio bat 
egiteko lizentzia lortu zuela 
erranez. Hori irakurri eta ani-
matu egin nintzen... Orduan 
konturatu nintzen mundu hura 
zela maite nuena. Apirila zen 
eta Geografia ikasketak uztea 
erabaki nuen. Ikus-entzunez-
koetara jo nuen, proiektuen 
sormen-prozesuak eta tarte-
kako bapatekotasunak eraka-
rri ninduen gehien.
Euskadi gaztea irratian aditu izan 
zaitugu... 
Arratsaldetako 'Gaztea Box' 
saioan lan egin nuen. Saio 
berria zen baina izan nituen 

lankideek eskarmentu handia 
zutenez aunitz ikasi ahal izan 
nuen.
Irratitik telebistara... 
Mondragon Unibertsitateak 
telebista ttiki bat du eta hor 
astero erreportajeak egiten 
ditu. Horretarako, urtero aur-
kezle bat hautatzeko casting 
bat egiten dute. Aurkeztu eta 
hautatua izan nintzen. Urte-
betez aritu nintzen. Eskola 
ona izan zen, aunitz ikasteko 
eta jendea ezagutzeko aukera 
izan nuen eta aberasgarria 
izan zen. 
'Bota Erronka' saioa zuzendu 
zenuen... Nolako esperientzia 
izan zen?
Hirugarren mailan telebistako 
entretenimendu-saioei bu-

ruzko ikasgai bat eman genuen. 
Azken proiektu bezala Goiena 
telebistako udako programa-
zioan sartuko zen saio bat 
ekoitzi behar genuen. Ordura 
arte, aurkezle lanak egiteko 
ohitura izan banuen. Hortaz, 
bertze lan batzuetan jardutea 
erabaki nuen. Bertan zuzen-
dari eta ekoizle lanak egin 
nituen. 
'gure kasa' saioan kolaboratzai-
le lanak egin dituzu...  
Gaztea Irratian bekadun nin-
tzelarik, dei bat jaso nuen 
ETBko saio berri batean lan 
egiteko. Gazteako lankide uga-
ri bertatik pasatu ziren, nola-
baiteko harremana izanen 
baitzuen telebista saio horrek 
irratiarekin. Esperientzia po-
lita izan zen telebistako ezau-
garriak ezagutzeko eta ordura 
arte irratian lankide izan ni-
tuenekin pantaila partekatze-
ko aukera izan nuen... Bertzal-
de, ordea, hilabete bateko 
kontua izaki, ez nuen gehiegi 
gozatzeko aukerarik izan. Te-
lebistara ohitzea kosta egin 
zitzaidan...
Euskal Telebistan esatari ere 
bai... 
Bizpahiru aldiz zesta-puntako 
partidetan aritu izan naiz, Fe-
lix Espilla puntista izandakoa-
rekin. 
2018an Esker 1000 dokumenta-
la egin zenuen... 
Duela urte batzuk Italian Ro-
kin 1000 izeneko ekimen bat 
hedatu zuten. Egitasmo ho-
rretan mila musikarik Foo 
Fighters taldearen abesti eza-
gun bat defendatu zuten. Eus-
kal Irratietako ordezkariei 
Euskal Herrian rockak izan 
duen ibilbidea omentzeko 
halako egitasmo bat garatzea 
bururatu zitzaien. Laguntza 
eske fakultatera jo zuten.  Do-
kumentala hiru lagunen arte-
ko elkarlana izan zen: Iñigo 
Otaegi eta Josu Artutxa ikas-
kide eta lagunekin aritu naiz 
lanean. Gu proiektuaren an-
tolakuntzan ez ginen murgil-
du baina ikus-entzunezko 
sormen-lan bat egin genuen. 
Joan den otsailean abiatu eta 
ekainaren 26an akitu genuen. 

Patxi Irigoien erratzuarra, euskal rockaren «deskonexioa» aztertzen duen dokumentalaren zuzendaria. utzitakoa

«euskal herrian 'esker 
1000' dokumentala 
zabaldu nahi nuke»
PATxI IRIgOIEN 'esker 1000' dokumentalaren zuzendaria

iñigo otaegi eta Josu artutxarekin batera, euskal irratiek sustaturiko esker 1000 proiektuaren 
harira, dokumental baten sortze prozesuan parte hartu du irigoienek
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Egia erran, ez genuen nahi 
adina denbora izan luze eta 
zabal lantzeko baina genituen 
baliabideekin aitzinera atera-
tzea lortu genuen eta kontent 
gelditu ginen.  
Zein izan zen helburua? 
Rockaren sortzaileek egungo 
usteko egoera hori nola bizi 
duten erakutsi nahi izan ge-
nuen. Egungo egoera islatze-
ko, historiari erreparatu genion: 
ikuspegi soziopolitikoari, eus-
karari, musikaren-merkatu-
ratzeari... helduz. Aunitz dira 
jorraturiko alderdiak, forma-
tu laburrean, ordu erdi eskas 
irauten duen ikus-entzunezko 
batean.
Zer prozesu izan du lanak? 
Hasteko, hari bat sortu genuen 
eta gaiak horren bueltan lotu 
genituen. Horiek lantzeko 
protagonistak bilatu genituen: 
batetik, diskurtso egokia zuten 
sortzaileak nahi genituen; 
bertzetik, euskaraz diharduten 
taldeei eman nahi genien so-
lasa; generoari ere behar zuen 
trataera eman nahi genion...  
Zaila izan zen, oro har musikan 
eta bereziki rockean gizonez-
koak gailendu baitira.
Dokumentalean «euskal rockaren 
deskonexioaz» aritu zarete. Azal-
duiguzu.  
Azken urteotan Euskal Herrian 
rocka gainbehera prozesu ba-
tean dagoela erran izan da: 
jendeak ez duela rock musika 
entzuten aditzen da han eta 
hemen. Nola ez, errua belau-
naldi gazteena dela erran izan 
da. Gizarte postmodernista 
honetan etorkizuna eta aitzi-

nera begira jartzea da garran-
tzitsuena, eta horretan gazteok 
gara gakoa. 
Hori lantzeko hamabi elkarriz-
keta egin dituzue... 
Gizartearen egungo testuin-
guru historikoa aztertzeko, 
Jon Eskisabel –Badok atariko 
zuzendaria–, Ion Andoni del 
Amo –EHUko soziologoa– eta 
Itziar Alduntzin irrati esata-
riarekin mintzatu ginen. Roc-
ka nola bizi duten jakiteko 
Niko Etxart, Mixel Ducau eta 
Roberto Mosorekin solastatu 
ginen. Disketxeek jasan dituz-
ten aldaketak ezagutzeko, Gor 
disketxeko Marino eta Patxi 
Goñi elkarrizketatu genituen.  
Eta azkenik, egungo taldeetan 
dihardutenen hitza bildu ge-
nuen: Bi Bala taldeko Aitzol 
Barandiaranena eta Iñaki Gu-
rrutxagarena; Liher taldeko 
Lide Hernandorenarena; eta 
Willis Drummondeko Jurgi 
Ekiza eta Joseba B. Lenoirrena.
Jasotako ikuspuntuak bateraga-
rriak izan al dira? 
Inondik inora. Iritzi kontraja-
rriak daude eta dokumentala 
ikusten duen orok hori segidan 
nabarituko du. Dena dela, 
horrek ikusi ondotik mahai-
inguruko giroa sortzea eragi-
ten du. Ezin erran kasualitatea 
izan denik, hori bilatu baike-
nuen...
Zein izan da rockaren bilakaera? 
Rocka Euskal Herrian mugi-
mendu kontrakultural moduan 
sartu zen, sistemaren aurkako 
mezuak bidaltzeko baliabide 
gisa. Geroztik estiloak garatu 
dira eta aunitz dira egun. Ho-
rrek ez du guttiago kontsumi-
tzen denik erran nahi...
Eta zure ustez, zein da euskal 
rockaren egungo egoera? 
Horri inor asaldatu gabe eran-
tzutea arras zaila da. Nire us-
tez, egun, Euskal Herrian 
musika eskaintza zabala eta 
arras ona dugu; ez rockean 
bakarrik, baita bertze estiloe-
tan ere. Oraindik ere grabatzen 
diren disko gehienak rock 
etiketaren barruan sartzen 
dira baina pixkanaka bertze 
estilo batzuk sortzen eta, ba-
tik bat, euskarara gerturatzen 

ari dira. Ttap aldizkarian Gor-
ka Urbizuk erantzundakoare-
kin bat eginez, euskal rockaren 
nostalgia jada ez dela zena 
erranen nuke.
Elkarrizketez gain artxiboko iru-
diak arakatu dituzue... 
70eko eta 80ko hamarkadeta-
ko irudi historikoak Euskal 
Telebistatik, Kanaldudetik eta 
Hatortxu Rockeko artxiboe-
tatik eskuratu genituen. Egun-
goei ere tartea eskaini genien...
Ondorio sakonik atera duzue? 
Ez nuke ondorio nagusi bat 
aipatuko; nire buruan gogoe-
ta eragin duen proiektua izan 
dela erranen nuke. Euskal 
musika gutti kontsumitzen 
dela iruditzen zait, dena mi-
litantzia da. Kulturgintza mai-

te eta kontsumitzen dugunok 
gureaz gozatu beharrean ber-
tzeek zergatik ez duten kon-
tsumitzen begira egon ohi gara. 
Nonbait erakutsi duzue? 
EHZ jaialdiaren harira, Baio-
nan izan ginen, Tolosako Las-
korain ikastolan ere erakutsi 
genuen eta berriki Usurbilgo 
kultur etxean izan gara. Azken 
horretan mahai-ingurua ere 
egin genuen. Koldo Otamen-
di Musika Zuzeneaneko ardu-
radunak  parte hartu zuen. Ea 
aurtengo negu-udaberrian 
gehiago mugitzen garen. Nire 
asmoa orain Esker 1000 do-
kumentala Euskal Herrian 
barna ezagutzera ematea da. 
Eskualdetik hastea ez legoke 
gaizki...

«euskal 
musIkaZaleok 
gureaZ goZaTu 
Behar genuke»

«rocka gIZonen 
konTua IZan 
deneZ generoa 
lanTZea ZaIl da»

Euskal Irratiek «euskal musikari eta rockari omenaldi 
bat egiteko, euskal rocka mundura zabaltzeko, 
Iparraldeko eta Hegoaldeko jendea elkartzeko...» 
sustaturiko proiektua da Esker 1000. Helburua 
asebetetzera bidean, «musikagintza eta bideogintza» 
uztartuz ari dira lanean. 

Mundura hedatzea jomuga
Lehen urrats gisa, proiektua «hornitzeko», dokumentala 
sortzen lan ederra egin zuten Otaegi, Artutxa eta 
Irigoienek:  «sarean, Badok atarian, Argian eta 
Kanalduden, ikus daitekeena». Ondotik, azaroaren 24an 
Baionako Lauga kiroldegian 100 musikari elkartu eta 
'Euskal Rock n' Roll' kantaren produkzio bat grabatu 
zuten: «Zarama, Lauroba, Niko Etxart... batera izan ziren 
eta ikusgarria izan zen». Aurten Hego Euskal Herrian 11 
kantez osatutako produkzio bat egin nahi dute eta 
2020rako euskal rocka diasporara zabaltzea, han eta 
hemen ezagutaraztea eta trukatzea dute jomuga.

Iñigo Otaegi eta Patxi Irigoien Niko Etxartekin. utzitako argazkia

Esker 1000 proiektua
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g. PIkaBea
Urtebete baino gehiago pasa-
tu da pentsio duinak eskatuz 
elkarretaratze eta manifestazio 
jendetsuak hasi zituztenetik. 
Pentsiodunak kexu ziren pen-
tsio sistemarekin eta kexu dira 
oraindik ere, baina kontent 
daude egindako ibilbidearekin. 
«Horrelako mobilizazioak egi-
tea eta urte osoan horrelako 
egoera mantentzea garaipena 
da. Bide onetik goaz». Halaxe 
adierazi digu Patxi Urrutia 
Amaiurko pentsiodunak eta 
Sasoia jubilatuen elkarteko 
kideak. Ez hori bakarrik. «Era-
bat pentsiodunen kontrakoak 
ziren zenbait neurri gibelatzea 
lortu da» eta herritarrek hartu 
duten kontzientzia ere nabar-
mendu du: «bizi duin bat iza-
teko denok guttieneko batzuk 
behar ditugula ikusarazi da». 

Eskaerak eta lorpenak 
%0,25eko igoerari ezetz erratea, 
denentzat 1.080 euroko gu- 
ttieneko pentsioa eskatzea eta 
pentsioen kudeaketa Nafarroan 
egitea izan dira pentsiodunen 
eskarietako batzuk. Eta urte-
beteko borrokaren ondotik, 
emaitza batzuk lortu dira. Hala 
nola, Espainiako Gobernuak 
pentsioak KPIaren arabera 
igoko dituela iragarri du: 2018an 
%1,7 eta 2019an %1,6. Horre-
kin batera, guttieneko pen-
tsioak %3 igotzea lortu dute. 
Alargun pentsioaren oinarri 
arautzailea %52tik %56ra igo 
zen 2018ko abuztuan eta %60ra 
igo dute aurten. 

Bertzalde, 2013an, PPren 
erreforma indarrean sartu ze-
nean, 2019an iraunkortasun 
faktorea aplikatuko zutela 

onartu zuten, hau da, pentsioa 
kalkulatzerakoan, 67 urtetik 
aitzinerakoen bizi-itxaropena 
ere aintzat hartzea. Alegia, 
herritarren bizi-itxaropena 
handituz gero, guttitu eginen 
litzateke urtero pentsioa. 2023ra 
arte bederen, faktore hori in-
darrean ez sartzea lortu dute. 

Egin dena «garrantzitsua» 
da Urrutiaren irudiko, «urtetik 
urtera pentsioak murrizteko 
zuten asmoa oraingoz eten 
da». Baina oraindik ere eskae-
ra zerrenda luzea da: pentsioak 
beti KPIaren arabera igotzea,  

guttieneko pentsioak 1.080 
eurora igotzea, genero arteko 
aldea desagertaraztea... «Gi-
zarte justu bat lortzeko helbu-
ruarekin ari gara lanean».

Dirua eta borondatea
Administrazioen jarreraren 
harira, Nafarroako Gobernua-
rena «ona» dela dio: «pentsio 
apalenak diruz laguntzen ditu, 
eta pixkanaka goiti joan da». 
Eusko Jaurlaritzarekin, ordea, 
kritiko da: «EAJk ez du deus 
jakin nahi izan pentsiodunei 
aurrekontuetako diru pixka 

bat emateko proposamenaz. 
Kapitala defendatzen dutenak 
pentsioen bitartez beraien 
sakela haunditu nahi dute». 

Espainiako Gobernuari To-
ledoko Ituna «apaindu» nahi 
izatea leporatu dio. Sei hila-
betez gibeleratua du pentsioak 
gaurkotzeko kalkulu berria 
erabakitzeko epea. Baina Urru-
tiak erne ibili behar dela dio: 
«egiten dituzten mugimendu 
guzti-guztiak gu okertzeko dira. 
Hau edo hori egitea beharrez-
koa dela sinetsarazi nahi di-
gute, errealitatea gorde eta 
arazoa ekonomikoa dela sine-
tsarazi. Pentsioak ezin direla 
mantendu sinetsarazi nahi 
digute baina gezurra da». Bere 
irudiko, «dirua ez da inondik 
inora ere falta; borondatea 
falta da. Dirua beraien nego-
zioetarako erabili nahi dute 
eta aseguru etxe eta banketxeek 
kudeatu nahi dute». 

mobilizaziorako deia 
Pentsioen gaia eztabaida po-
litikora eramatea lortu dute, 
eta kontent daude horrekin.
Hauteskundeak ate joka dau-
dela eta, Urrutiak pentsioen 
eztabaidak segitzea espero du. 
Pentsiodunek «pisu haundia» 
dutela gogora ekarri du, «%26a 
gara». Hor daudela oroitaraz-
teko karrikara ateratzen segi-
tzeko asmoa du amaiurtarrak, 
«jendeari hor gaudela eta ara-
zoa ez dela konpondu jakina-
razteko». Pentsionistak Mar-
txan ekimenetik ere orain arte 
bezala elkarretaratzeak egiten 
segituko dute Donezteben, 
hilabeteko hirugarren aste-
lehenetan, 12:00etan, Gizarte 
Segurantzaren bulegoaren 
aitzinean. 

Urrutiak argi du mobilizazioa 
dela bidea, eta irtenbidea «gure 
esku» dagoela: «gizartea mu-
gitzen bada pentsio duinak 
izanen ditugu». Hortaz egin 
die deia «pentsiodunei eta ez 
direnei», bereziki gazteei: «gaur-
ko borroka gehienbat beraien 
interesen aldekoa da. Ez da 
jubilatuen borroka bat, langi-
le eta jende xumearen aldeko 
borroka baizik». Hainbatetan atera dira pentsiodunak karrikara protestan javier bergasa i noticias

ezinegona eta haserrea 
pentsiodunen artean
Joan den urteko urtarrilean atera ziren lehenbiziko aldiz pentsiodunak karrikara, pentsio 
sistemarekin kritiko. protestaka segitu dute geroztik, eta karrikan egotea eta jendea 
kontzientziatzea lortu dutelako kontent daude. baina oraindik ezinegona sumatzen da eurengan
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Juan isaac aLZugarai 
almandoz i 2005ean Jubilatua

«Pentsio batetik bertzera dife-
rentzia haundia» dagoela dio 
Alzugaraik eta «pentsio baxuak 
goratu eta laguntza gehixea-
go eman» beharko luketela 
uste du. Dirua badela adiera-
zi digu, baina pentsio sistema 
aldatu beharko luketelakoan 
dago: «aspaldiko urtetan beti-
ko ereduarekin gaude. Lehen 
pentsiodun batendako biz-
pahiru langile ziren eta siste-
ma horrekin nahiko ongi joan 
da. Orain, ordea, pentsiodun 
batendako ez dakit bi langile 
izatera ailegatzen diren. Ber-
tze sistema bat behar da». 

«Pentsioendako bertze 
sistema bat behar da»

Mertxe de BenitO   
lesaka i 2016an Jubilatua

Jendearen aldetik «elkartasun 
falta» sumatzen du De Benitok: 
«jendea ez da mugitzen. Gaz-
teak ez dira ohartzen euren 
etorkizuna okerragoa dela». 
Beharra dutenek «protestatu 
nahi ez izatea tristea» dela dio. 
Bereziki emakumeak «larri» 
ikusten ditu, «etxetik kanpo 
lan egin ez eta minimoa kobra-
tzen dutenak». Politikariek 
«promesekin ahoa betetzen» 
dutela salatu du: «poliki-poli-
ki gure eskubideak kentzen 
ari dira. Jendea konforme dago, 
ez du ikusten eskubide guztiak 
galtzeko arriskua dugula». 

«Elkartasun falta 
sumatzen dut»

caLixtO estanga   
eratsun i 2015ean Jubilatua

Estangak hemen eta Frantzian 
lan egindakotik kobratzen du 
eta «bakarra naizenez, hilabe- 
te bukaerara iristen naiz». Ha- 
lere, «etorkizuna kezkatzekoa» 
dela dio. «Gaurko jornaletatik 
ezin da pentsio asko kobratu. 
Ez bada iristen ezin da eman, 
baina beste sistemaren bat 
bilatu beharko lukete». Toledo- 
ko Itunarekin «gora eta behe-
ra» sumatzen ditu politikariak: 
«solas asko egiten dute baina 
gure botoa bakarrik nahi dute, 
gero nahi dutena egiteko. Egoe- 
ra ez da erraza baina ez dute 
konpontzeko asmo haundirik».  

«Solas asko eta asmo 
gutxi konponbiderako»

Maria eugenia arOZarena  
elizondo i 2008an Jubilatua

Ez da bere kasua, baina «ba- 
tzuek pentsio miserableak» 
kobratzen dituztela salatu du 
Arozarenak, «bizitzeko adina 
ere ez direnak». Inguruan 
«gerrikoa dezente estutu» 
behar izaten dutenak ezagu-
tzen dituela aitortu digu eta 
alargunak ere gogoan izan 
ditu, «pentsio minimoak jaso-
tzen dituztelako». Horregatik 
eskatu du «pentsio altuagoak» 
izatea. Etorkizuna, berriz, «bel-
tza» ikusten omen du. «Orain 
igoera izanen dugu baina 
igoera hori barregarria» irudi-
tzen zaio.

«Batzuek pentsio 
miserableak dituzte»

LOurdes erBiti  
leitza i 2012an Jubilatua 

Hilabete bukaerara iristeko 
arazorik ez duen arren, pen-
tsioen kontua «oso gaizki» 
ikusten du Erbitik. «Leitzan 
ere asko dira ezin ailegatuz 
ibiltzen direnak eta Caritase-
ra joaten direnak». Hortaz, 
«pentsioak gehiago igotzea» 
eskatzen du. «Alarguna gel-
ditzean, gizonarena %52 jais-
ten dute eta lehendik gutxi 
kobratzen baduzu, ea nola 
gelditzen zaren!». Politikarien 
aldetik, borondatea «falta» 
dela dio: «beraien jornalak 
ederki igotzen dituzte; ez dituz-
te %0,25a bakarrik igotzen». 

«asko dira ezin 
ailegatuz dabiltzanak»

JOse ignaciO teLLetxea 
elgorriaga i 2011n Jubilatua

Jasotzen duen pentsioarekin 
«kexatzekorik ez» du Telle-
txeak, eta «pribilejiatua» sen-
titzen da: «gazte denbora 
lanean pasatu eta urtetan 
kotizatu dugu. Poliki irabazi 
eta aunitz aurreztu dugu». 
Baina, oro har, pentsioen kon-
tuekin «martxa txarra» ikusten 
du. «Segur aski dirua falta» 
izanen dela dio. Egoera dagoen 
bezala ikusita, «ezin da eska-
tu» bere ustez: «700 euroko 
pentsioak ez dira aski, baina 
Gobernuak kontuak atera 
behar ditu. Nondik eman behar 
du? Gai delikatua da». 

«Egoera ikusita ezin 
da eskatu»

rOsa Mari BertiZ   
oronoz i 2002an Jubilatua

Alarguna da Bertiz, eta etxetik 
kanpo lanean ere ibilia denez, 
bere paga eta alargun pentsioa 
kobratzen ditu. «Ez da aunitz, 
baina biekin bizitzen ahal da». 
Ez zaio «batere ongi» iruditzen 
«bizi guztian etxean lan egin 
duten alargunak hain pentsio 
baxuarekin gelditzea eta alar- 
gunak izan ala ez, beti etxean 
aritu diren emakumeek deuse- 
tarako eskubiderik ez izatea». 
Horiek ere «bizitzeko paga 
duina» beharko luketela dio. 
Argi mintzo da: «guretako diru- 
rik ez dagoela diote baina la- 
purretan ari direnendako bada». 

«alargunen egoera 
nabarmenduko nuke»

JuLen MitxeLtOrena 
elizondo i 2018an Jubilatua

«Pentsio publikoak eta propioak 
eta 1.080 euroko guttieneko 
pentsioak» aldarrikatzeaz gain, 
Mitxeltorenak argi utzi du «ez 
dela soilik erretiratuen afera». 
Herri honetan behar gehiena 
duten sektore eta pertsonen 
arteko «elkarlanaren» beharra 
azpimarratu du, «herri bezala 
funtzionatu eta gauzak lortze-
ko». Etorkizuna ere «landu 
beharra» dela ikusten du: «jen-
dea inplikatzen bada, eta 
aldarrikapenetan sinesten 
badu, emaitzak lortuko dira. 
Borroka luzea izanen da baina 
horretan segitu behar dugu». 

«Hau ez da soilik 
erretiratuen afera»

Zer iruditzen zaizu pentsiodunen egoera?
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BERA

TTIPI-TTaPa
Gaur egun hileta-elizkizune-
tan abesten diren kantuak 
ikastea ez ezik, bi ahotsetara 
abesteko errazak izanen diren 
bertze batzuk ikasteko helbu-
ruarekin Bera Agur egitasmoa 
lantzen hasiak dira. Proiektu 
honekin bat egin nahi dutenek 
lehenbiziko bilera otsailaren 
18an, astelehenean 19:00etan 
izanen dute Musika Eskolan. 
Abesbatzatik aipatu dutenez, 
ez da beharrezko solfeoa ja-
kitea eta hileta-elizkizuetan 
kantatzeko prest daudenak 
gonbidatu dituzte, bertze be-

tebeharrik eta loturarik gabe. 
Iñigo Arana Iñiguez herritarra 
izanen da organojolea eta be-
rak bilatuko du bere ordezkoa, 
jo ezin duenean. 

Taldea sendotzea
Gaur egun, hileta-elizkizune-
tan kantatzen urte aunitz da-
ramazkiten abeslariak daude, 
baina batzuetan jende gutti 
izaten direnez, Altzateko elizan 
kantatzen dutenak ere sartuak 
dira taldean. Beraz, orain abes-
lari talde polita badago ere, 
hori sendotu nahi dute Bera 
Agur egitasmo honekin.

hileta-elizkizunetan 
kantari gehiago bila 
dator 'Bera agur'
abeslari taldea sendotu nahi dute eta parte hartu nahi dutenek 
otsailaren 18an izanen dute bilera musika eskolan

Abesbatza elizan kantari, joan den urteko San Esteban egunean. utzitakoa

Oraindik inauteriak ospatze-
koak badira ere, herriko bestak 
antolatzen hasia da dagoene-
ko Kultur Batzordea. Lehen-
biziko bilera irekia otsailaren 
20an eginen dute, 19:00etan 
Beralandetan.

Bestetako 
lehenbiziko bilera 
otsailaren 20an

Otsailaren 23an aterako dira 
kaldereroak. Inude eta Artzai-
netako entsaioak otsailaren 
26an, asteartean eta martxoa-
ren 1ean, ortziralean, eginen 
dituzte Eztegara pilotalekuan, 
19:00etan.

inauterietarako 
prestatzen hasteko 
tenorea ailegatu da
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BERA

TTIPI-TTaPa
Mundu osoan ezagun egin 
den Emaus erakundeko sor-
tzailea izan zen Abbé Pierre 
edo Pierre apaiza. Munduko 
bigarren gerla handiaren ga-
raian, bere bila zebilen Ges-
tapotik ihesi Frantziatik Alge-
riara joan zen eta bidean, 
Urruña eta Bera artean 1944ko 
maiatz-ekainean muga nola 
gainditu zuen azaltzen duen 
liburuxka argitara eman du 
Ziburuko Jakintza erakundeak, 
frantsesez eta euskaraz.

Pierre Apeza Espainiarat 
pasatzea bigarren gerla han-
dian goiburupean argitaratu 
den liburua zortzi eurotan 
salgai topa daiteke Beran ere, 
Agara eta Irene liburu-dende-
tan. Liburu horren aurkezpe-
na egiteko urtarrilaren 17an 
herrian izan ziren Jakintza 
elkarteko kideak. Altzateko 
elizako apaiza den Patxi Iñigo 

eta Ignacio Iraizoz, 1944an 
Beran ostatu eman zioten 
okindegiko Javier Iraizoz eta 
Maria Jesus Oteizaren semea 
izan ziren aurkezpen horretan. 
Izan ere, Iraizoz okindegian 
aterpetu zen Abbé Pierre, Al-

tzateko elizan eman zuen meza 
eta ondotik, Guardia Zibilak 
atxilotu zuen. Maiatzaren 26tik 
ekainaren 6ra Irunen atxiki 
zuten, ekainaren 7an trenez 
igorri zuten Madrilerat eta 
ekainaren 14an Andaluziara-
ko bidea hartu zuen, La Linea 
de la Concepcion herrira. Bi 
egunen buruan, Ingalaterraren 
esku zegoen eta dagoen Gi-
braltarrera pasatu zen. Han 
ere, Beran bezala, meza eman 
zuen eta hegazkinez joan zen 
Algeriarat.

Argitalpenean, Pierre apai-
zak Urruña eta Bera artean 
egin zuen bidearen berri ema-
ten da, aitzinetik Dantxarinea 
aldean saiakera egin ondotik. 
Muga inguru guztia alema-
niarrek zaindua zen eta hori 
gainditzeko, bi aldetako mu-
galarien laguntza ezinbertze-
koa izan zuen Emauseko sor-
tzaileak. 

Aipatzekoa da 1983ko aza-
roan Berara bueltatu zela Abbé 
Pierre, ia 40 urte lehenago 
laguntza eman ziotenei eske-
rrak ematera. Javier Iraizoze-
kin bildu zen eta Montxo Itu-
rriza Zabala idazlea izan zen 
topaketa horren lekuko. 2002an 
Larrunpean liburua idatzi zuen 
espainolez, Abbé Pierreren hil 
ala biziko abentura haren be-
rri emanez.

Iraizoz okindegia XX. mende erditsuan. Eskuinean, Abbé Pierre, Javier Iraizoz eta Montxo Iturrizarekin, 1983an. jakintza

urruñaTIk 
Berara PasaTu 
Zen gesTaPoTIk 
IhesI 1944an

emauseko sortzailea 
Beran aterpetu 
zenekoa oroituz
ziburuko 'Jakintza' elkarteak argitaratutako liburuxka herrian 
ere eros daiteke zortzi eurotan

Udalak eta Kultur Batzordeak 
antolatuta otsailetik ekainera 
larunbatero gaita eta atabala 
tailerrak eginen dituzte Isido-
ro Fagoaga Udal Musika Es-
kolan, 13:00etatik 14:00etara.  
Urtarrilaren 30ean bukatu zen 
izena emateko epea eta hain-
bat lagun hasi dira.

gaita eta atabal 
tailerrak 
larunbatero 

Ikasi dron bat egiten ikastaroa  
antolatu dute Udalak eta Na-
farroako Unibertsitate Publi-
koak, 16 urtetik goitikoei zu-
zendua. Martxoaren 9, 16, 23 
eta 30ean eskainiko da Bera-
landetan, 09:00etatik 14:00eta-
ra. Izen-ematea martxoaren 
1a arte egin daiteke (10 euro).

dron bat egiten 
ikasteko ikastaroa 
martxoan

Jakintzako kideak Altzaten.
Zugarramurdi, Etxalar, Ainhoa, 
Sara, Urdazubi eta Bera herrien 
arteko egun-pasa eder eta 
polita, elkarren arteko harre-
mana sendotzeko antolatzen 
den eguna da Herri Aitada. 
Joan den urtean egin zen lehen 
edizioa Saran eta aurten bi-
garrena eginen dute Ainhoan 
maiatzaren 18an. Bertan par-
te-hartzera animatzeko deial-
di berezia egin dute Beran: 
«batez ere mendi bizikleta eta 
herri-kiroletarako jende faltan 
gaude». Izen emateko deitu 
edo washapez mezua bidali 
680 338 153 telefonora.

ainhoan eginen den 
Herri aitadan parte 
hartzeko deialdia
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aITor aroTZena
Herritarrek eta herriak prota-
gonismoa izanen dute aurten 
ere Nafarroako Bertsolari Txa-
pelketan. Lau bertsolari ariko 
dira: Eneko Fernandezek otsai-
laren 9an kantatuko du Tute-
rako final-laurdenetako lehen 
saioan; Iban Garrok hilaren 
10ean kantatuko du Urdazu-
biko Kultur Etxean; Xabier 
Terrerosek hilaren 16an Iru-
ritakoan eta Josu Sanjurjok 
hilaren 17an Lizarran.

Behin final-laurdenetako 
saioak bukatuta, hiru finalau-
rreko jokatuko dituzte eta 
horietatik azkena Harriondoa 

Kultur Etxean izanen da mar-
txoaren 10ean (17:30). Saio 
honetan,  Irurita eta Lizarrako 
final-laurdenetako irabazleak 
izanen dira, bertzeak bertze. 
Fernando Anbustegi izanen 
da gai-jartzailea. Martxoaren 
23an Iruñeko Anaitasunako 
finalistak jakinen dira orduan.

Beti bezala, serio hartu dute 
herriko bertsolariek txapelke-
ta eta joan den ortziralean 
simulakro-saioa egitekoa zu-
ten Arranon Fernandez, Garro 
eta Sanjurjok, Berako Julen 
Zelaietarekin batera. Maddi 
Ane Txoperena izan zen gai-
jartzailea.

herriko lau 
bertsolari hasiko 
dira txapelketan
nafarroako bertsolari txapelketako azken finalaurrekoa hartuko 
du Harriondoa kultur etxeak martxoaren 10ean

LEsAKA

ubiria eta san Juan piloto onenen artean
Joan den urtean, Nafarroako lur gaineko rally txapelketan 
bikain ibili ziren herriko gidariak. Iñaki Ubiria txapeldun izan 
zen eta Banesa San Juan hirugarren. Urtarrilaren 19an jaso 
zituzten sariak Murtxanten. Asfalto gaineko txapelketan, 
kopilotoen artean hirugarren izan zen Xabier Andueza.

utzitako argazkia2015ean ere finalaurrekoa jokatu zen Harriondoan. artxiboko argazkia

irakurri eta paperezko itsasontziak egin

Iker Altzugarairen ahotik Berunezko soldadutxoa  aditu eta 
bere eskutik paperezko itsasontziak egiten ikasteko tailerra 
izan zuten ilbeltzaren 28an udal liburutegian. Baziren behin 8 
liburutegi izenburupean, Nafarroa osoko liburutegitan egiten 
ari dira horrelako jarduerak.

lesakako udal liburutegia
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ETxALAR

Irune elIZagoIen
Ander Izagirre kazetari eta 
idazleak gidatutako Errepide 
galduak saioan agertu ziren 
hainbat herritar urtarrilaren 
24an Euskal Telebistan. Garai 
batean portugaldar aunitz 
pasatzen ziren gure ingurutik 
Frantziarako bidean, baita 
Etxalartik ere.

Istorio hauek kontatzen jar-
dun zuen Pello Apezetxea 
herriko apezak Bidasoaren bi 
aldeak izenburuko atalean. 
Juan Bautista Mitxeltorena ere 
portugaldarrekin harremana 
izandakoa da; gidari-lanak 

egiten baitzituen, Sunbila al-
detik zetozenak Sara aldera 
eramaten lagunduz eta garai 
hartako pasadizoak kontatu 
zituen. Miren Olaetxea ere 
azaldu zen programan, Karmen 
Etxalarkoa pastoraleko Karmen 
pertsonaiaren inguruan sola-
sean. 

Pastorala idatzi zuen Gerar-
do Mungia idazlea eta gurasoak 
etxalartarrak dituen Rosa Ar-
burua historialaria ere aritu 
ziren solasean, Bidasoaldeko 
bertze zenbaitekin batera. 
Saioa berriz ikusi nahi duenak 
EITB nahieran dauka aukera. 

euskal Telebistako 
'errepide galduak' 
saioan protagonista
Hainbat herritar atera ziren ander izagirre kazetariak gidatutako 
saio interesgarrian 

Aurten ere beharrean daude-
nei laguntzeko janari-bilketa 
egin da, parrokiako juntak 
antolatuta. Berrikuntza beza-
la, aurtengoan diruz lagun-
tzeko aukera ere egon da. 
Denetara 2.000 euro baino 
gehiago eta 249,2 kilo janari 
bildu dira. 

Beharrean 
daudenendako 
janari-bilketa

Inauteriak martxo hasieran 
izanik, herritarrak egun horiei 
begira hasiak direa. Landagain 
eskolakoak antzerkiak pres-
tatzen, eta herritarrak mozo-
rro eta gainerakoak pentsatzen. 
Beti bezala, Ortzegun Gizena-
rekin hasiko dira eta Astearte 
Inaute egunarekin bukatu. 

inauterietarako 
prestaketak hasiak 
dituzte

Pello Apezetxea, Juan Bautista Mitxeltorena eta Miren Olaetxea, saioan. eitb
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IgANTZI

TTIPI-TTaPa
Espero bezala, jendetsua izan 
zen berriz ere Baratzondon 
egindako bilkura, bazkidegoa-
ren erditsua bertaratu baitzen. 
Lau ordu eta erdi luze joan 
ziren informazio-zabaltze, 
eztabaida eta bozketak buru-
tu zirenerako, inoiz elkartean 
izan den biltzarrik luzeena 
segur aski. Halaxekoa eskatzen 
zuen gai-zerrendak. 

Ez zen anitzik luzatu batzor-
dea urteko kontu, aktibitate 
eta bertzelakoen berri emate-
rakoan, konforme agertu zen 
jendea emandako informa-
zioarekin. Gai mamitsuak 
ondotik jorratu ziren. Araudi 
berriaren proposamenaren 
eztabaidan, bertze xehetasun 
batzuk egokitu baziren ere, bi 
lekutan kateatu zen eztabaida: 
elkartea uzten duten bazki-
deekin izan beharreko jarrera 
eta bazkide ez direnak elkar-
tean sartzeko izanen duten 
baimenaren maiztasuna. Al-
daketa batzuk onartu zituen 
batzarrak bi puntu horietan.

Egoitza berriari buruzko 
hausnarketa gibelatzeko es-
katuz bazkide talde batek 

emandako idatzia irakurri zuen 
ondotik batzordeak, bertze 
aukera batzuk lantzeko beha-
rra eta epeak luzatzeko eska-
tuz. Bozketa proposatu zuen 
batzordeak eta bertze bi hila-
beteko luzapena onartu zuten 
bazkideek aukera berriak aur-
kezteko, zehatzak eta landuak. 
Aitzinetik, zenbait argibide 
eman zituen alkateak, eman-
dako urratsei buruz euren 
iritzia zein den adieraziz.   

Batzordearen erdia berritu 
zen azkenik: Leire Arretxea 
izanen da lehendakariordea 
Leire Tabernaren ordez; Beñat 
Txoperena idazkaria, Adur 
Yanciren lekua hartuaz; Salba 
Lizardi, Eli Urbistondo eta 
Izaskun Sein sartuko dira, be-
rriz, Lourdes Etxeberria, Ana 
Loiarte eta Eneko Telletxearen 
lekuan, bokal gisa.

Inauteriak Baratzondon
Otsailaren 23rako inaute-baz-
karia antolatu dute Baratzon-
do Elkarteko bazkideak. 
14:00etan izanen da otordua 
eta ekitaldira joateko otsaila-
ren 15a baino lehen eman 
beharko da izena.

Zuzendaritza 
batzordearen erdia 
berritu du Biltokik
ilbeltzaren 26an egin zuen urteko batzarrean egoitza berriaren 
gaia lantzeko bertze bi hilabeteko luzapena onartu zuten

korrika ate joka

Heldu den apirilaren 8an pasatuko da Korrika Igantzitik, 
04:00 aldera. Beran barrena pasatuko da Iparraldeko 
itzuliaren ondotik eta Lesakatik Igantzira Piedadeko gainetik 
etorriko da. 1997ko argazkian eskolak antolatutako Korrika 
ttikia ageri da.

oskar txoPerena

Joxelu irazoki bikain rallyetan
Aspalditik dabil Joxelu Irazoki errepideko rallyen munduan 
sartuta, Joseba Beola gidariarekin. Bat ez bertze, Nafarroako 
2018ko lasterketa guziak irabazi dituzte. Urte bikaina osatu 
dute biok. Iker Sein gidariak ere Irurtzun eta Malerrekako 
lasterketak irabazi zituen formula librean.

utzitako argazkia
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IGANTZI
inauteriak 2019

egitaraua
Otsailak 22, ortziralea
10:00 aldera Berrizaun auzotik ha-
sita, etxez  etxe eta baserriz baserri 
eskean ibiliko dira gazteak musika-
riekin. Herrira bidean, bidegurutze 
aldeko etxeeta ra bisita eginen dute 
eta gero, Frain auzora  joanen dira. 
Bazkalondoan herrian eta Sarrola 
eta Lasaga auzoetan  eskean ibiliko 
dira gazteak. Gauean afaria eginen 
dute Biltoki elkartean. 

Otsailak 23, larunbata
08:00etan Mozorroak Irisarri auzora 
joanen dira. Gero Estongonaga, Elu-
tseta, Unantu eta Piedadeko auzoetan 
ibiliko dira. 17:00etan haurrentzako 
berendua. Mozorrotzeko gaia piratak 
izanen da. 18:00etan Indiana Jones 
erakustaldia. Ondotik diskofesta. 
20:30ean boletoen zozketa (Hilarion 
jatetxean bi lagunentzako otordua) 
eta bingoa (txorizoa eta urdaiazpikoa) 
plazan. Gauean afaria.

Otsailak 28, ortzeguna
Goizean haurren eskea. Arratsal-
dean berendua.

Martxoak 1, ortziralea
Eguerdian bazkaria eta eskolako 
haurren antzerkiak
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ARANTZA
inauteriak 2019

egitaraua

Otsailak 15, ortziralea
Goizean Mozorro Zurien gosaria 
Primi ostatuan. Ondotik herrian 
barna etxez etxe ibiliko dira Mozorro 
Zuriak akordeoilariekin. Eguerdian 
Mozorro Zurien bazkaria Pabloe-
nea jatetxean. Egun osoan eskolako 
neska-mutikoak puxka-puxka base-
rriz baserri eta etxez etxe ibiliko dira.  
Arratsean bertso-afaria eta Emaku-
meen Afaria Aterpean Sebastian Liza-
so eta Angel Mari Peñagarikanorekin. 
Gauerditik aitzinera dantzaldia 
Beñat eta Fernandorekin.

Otsailak 16, larunbata
Eguerdian Mozorro Zurien bazkaria 
Burlada jatetxean. 17:00etan haur, 
gazte eta heldu mozorrotuen kaleji-
ra. Ondotik txokolatada eta musika 
plazan. Ilunabarrean herri-kirol era-
kustaldia frontoian (Baztan-Bidasoa 
Herri Kirol Taldearen eskutik). Arra-
tsean Mozorro Zurien afaria Ekaitza 
Elkartean. Gauerditik aitzinera 
Obaneuke taldearekin dantzaldia Go-
rapean.

Otsailak 14, ortzeguna
09:00etan Mozorro Zurien gosaria Primi ostatuan. Ondotik eskolara bisita, 
bizkarrekoak paratzeko. Segidan bi taldetan banatuta Mozorro Zuriak lau ba-
serri auzoetara joanen dira Beñat eta Andoni Mitxelena akordeoilariekin. Egun 
osoan baserriz baserri eskean ibiliko dira. Arratsaldean eskolan inauterieta-
ko besta. Arratsean Mozorro Zurien afaria Primi ostatuan. 
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ANE BEREAU ETXEBERRIA
Arantzako Mozorro Zuria

«Neska herrikoia, alaia eta bertzeei 
laguntzeko prest dagoena». Hala-
xe aurkeztu digu Ane Bereau Etxe-
berriak (Arantza, 2000) bere burua. 
Musika du zaletasun haundiena eta 
kontatu digunez, «ttikitatik trikitixa 
jotzen dut eta geroztik bertze musi-
ka-tresna pare bat jotzen ikasi dut». 

Maite du bere herria, baina az-
ken boladan etxetik urruti dabil. Non 
eta Madrilen, Terapia Okupazionala 
ikasten. «Nahiko pertsona enpatikoa 
naiz eta nire ikasketen bitartez gi-
zarteari ahal den neurrian laguntzen 
saiatu nahi nuen eta gradu polita 
iruditu zitzaidan». Erran beharrik ez 
dago «aldaketa haundia» izan dela 
Arantzatik Madrilera joatea, eta hala 
baieztatu digu berak ere: «Madrilen 
jendea lasterka bizi da, ondokoari zer 
gertatzen zaion ohartu gabe». 

«Ttikitatik inauteri 
giroan haziak gara. 
Haur Hezkuntzatik 

inauterietako ohiturak 
jarraitu ditugu» 

«Inauterietatik gehien
gustatzen zaidana herri 
guztiaren partzehartzea da»

Besta bereziak
Sorterritik 500 bat kilometrotara ba-
dago ere, distantzia ez da oztopo 
izaten etxera bisitan etortzeko. «Hila-
betean behin gutti goiti-beheiti Aran-
tzara etortzen naiz». Ate joka diren 
herriko inauterietan ere ez du hutsik 
eginen, bereziak direlako beretzat. 
«Ttiki-ttikitatik inauteri giroan haziak 
gara. Haur Hezkuntzatik inauterieta-
ko ohiturak jarraitu ditugu eta oroi-

tzapen hoberenak inauteriak hasten 
ziren momentuak dira, Mozorro Zu-
riak eskolara etortzen zirenekoak». 

Arantzako eskolan zebilela, es-
kean ibiltzen zen, etxez etxe eta base-
rriz baserri, trikitixa hartuta. «Urteko 
egun berezienak ziren», dio. «Bi egun 
oso lagunartean pasatzen genituen 
eta giro hagitz polita sortzen zen bai 
lagunekin baita herriko jendearekin 
ere». Herriko eskolatik atera zenean, 
ordea, inauteriak bertze modu batera 
ospatzea tokatu zitzaion. «Inauteriak 
ospatzeko larunbata bakarrik izaten 
genuen eta nahiko motz egiten zitzai-
gun». Orain, ordea, inauteriak gehia-
go aprobetxatzeko alderdia egiten 
du, ttikia zela miresten zituen per-
tsonaia haietako bat baita orain bera: 
Mozorro Zuria. 

Hirugarrenez Mozorro Zuri
«Aurten hirugarren urtea» izanen du 
Mozorro Zuri eta «hagitz esperientzia 
ona» dela onartu digu: «adina alde 
batera utzita, denak batera egoten 
gara». Bere hitzetan, Mozorro Zuri 
atera ala ez, inauteriak «aunitz» al-
datzen dira. Eta gaineratu digunez, 
«inauteriak ongi aprobetxatzen di-
tuztenak puxka-puxka ibiltzen diren 
haurrak eta Mozorro Zuriak dira. Tar-
te horretan inauteriak ez dira berdin 
bizitzen». 

Mozorro Zurientzat «egunik be-
reziena ortzeguna» dela adierazi digu 
Bereauk: «inauteriak orduan hasten 
direlako eta baserriz baserri ibiltzen 
garelako». Hala ere, inauterietatik 
«gehien» gustatzen zaiona «herri guz-
tiaren partehartzea» omen da: «denoi 
esker, inauteriak gozatzeko aukera 
dugu». 

Inauteriak ortzegunetik larunba-
tera izaten dira Arantzan, baina ez 
dira hiru egunetara mugatzen Mozo-
rro Zuriak. «Inauterien ondotik kon-
tuen afaria eta bertze hainbat afera 
izaten dira Mozorro Zurien artean. 
Beraz, aste pare batez luzatzen dugu 
ospakizuna». Eta gero gerokoak. 
Orain egutegian gorriz seinalatua 
izanen duen otsailaren 14a noiz aile-
gatuko esperoan egonen da, eta bera 
bezala, aranztar gehienak. Bereauren 
irudiko, «galdu ezin den plana dela-
ko».
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ARANTZA

n. alTZurI
Otsailaren 14an hasiko diren 
inauteriei begira egonen dira 
gaurgero herritarrak, eta es-
kolan ere prest dira ospakizu-
netarako. Otsailaren 14an 
mozorro besta eginen dute eta 
otsailaren 15a jai izanen dute. 
Xehetasunak 18. orrialdean.

Eskolako kontuekin segituz,  
ortzirale honetan bukatuko da 
aurrematrikulazioa. Heldu den 
ikasturterako hiru urteko bortz 
haur hastea aurreikusi dute.

Bertzalde, Arantzako eta 
Etxalarko eskoletako irakasleak 
Emozio hezkuntza, gelako ga-

tazkak nola konpondu ikasta-
roa egiten dira Etxalarren, 
Donna Apellanizekin. Eta bi-
zikidetza aldetik, bai irakasleak 
eta bai ikasleak ere patioko 
arauak berrikusten ari direla 
adierazi dute eskolatik.

Gurasoak, berriz, Igantziko 
gurasoekin batera, Miren Ca-
mison adituak gidatuta, gura-
so eskolarekin hasi ziren ur-
tarrilaren 21ean. Ekainera arte, 
hilabetean saio bat eginen dute, 
Arantzan eta Igantzin, txan-
daka. Lehenbizikoa Arantzan 
egin zuten eta hurrengoa otsai-
laren 18an izanen dute Igantzin.

inauteriak direla eta otsailaren 15a 
besta-eguna izanen dute eskolan

n. alZurI
Nikolas Alzola Gerediaga 
idazleak Euskaraz Irunen 
barrena liburua argitaratu zuen 
1959-1961 bitartean Bidasoa 
aldizkarian argitaratu zituzten 
argitalpenak bilduz. Tartean, 
1960an Aranatz erri aundiya 
da izenburupean jasotako F. 
L.A. 13 urteko aranztarrari 
jasotako hau. Honela dio 
idatziak: Aranatz erri aundiya 
da. Lauten ogei baserri battu. 
Eliz ttikiya du. Mutikuri eta 
neskari eskola erakusteko battu 
maestru eta maestra. Maestrak 
eztaki uskaraz. Maestruk itz 

batzuk badazki. Erretore jaunak 
izena du don Matias. Erretore 
jauna zarra da. Itxe batzutan 
ardiyak battuzte. Baserri itxe 
guzitan beiak badire. Zerriyak 
ere bai. Olluk ere bai.

1960an 13 urteko herritar bati hartutako 
lekukotza liburuan bildua

nerea alTZurI
Gainean dugu aurtengo edi-
zioa. Hirugarrena da eta men-
di lasterketaren mundua go-
gokoa dutenek agendan bo-
robiltzeko moduko eguna. 

Heldu den martxoaren 31n, 
Arantzako Mendi Lasterketa 
antolatu du Ekaitza Elkarteak. 
Herriko plazatik abiatu eta 
Zepuru, Ilurdi, Ekaitza, Ibintza 
eta Oilargata gainak igaro eta 
herria izanen du helmuga 20 
kilometroko distantzia eta 
1.300 metroko malda duen 
lasterkaldiak.

Emakumezko eta gizonez-
koetan hiru sari banatuko 

dituzte: lehenbizikoentzat 
txapela eta 120na euro; biga-
rren ailegatzen direnentzat 
80na euroko saria eta hiruga-
rren lasterkalarientzat 50na 
euro. Ekaitzatik pasatzen den 
lehen bortziriarrari Xabier 
Zubieta saria emanen diote. 

Lasterketa 09:30ean abiatu-
ko da eta sari banaketa 13:30ean 
izanen da. Dortsalak, berriz,  
egun berean, 08:00etatik 
09:00etara hartu beharko di-
tuzte. 

Izena emateko epea irekia 
dago eta interesa dutenek 
www.kirolprobak.com atarian 
egin beharko dute.

Iparragirre eta Apezetxea herritarrak duela bi urteko mendi lasterketan. 

hirugarren mendi 
lasterketa 
martxoaren 31n
parte hartu nahi dutenek www.kirolprobak.com atarian eman 
beharko dute izena



22 ttipi-ttapa | 727 zk. | 2019-02-07

TTIPI-TTaPa
Hastear da 2019ko Nafarroa-
ko Bertsolari Txapelketa. Otsai-
laren 9an abiatuko da Tuteran, 
eta martxoaren 23an bukatu-
ko da, Iruñeko Anaitasuna 
kiroldegiko finalean. Tartean, 
zortzi saio izanen dira, bertze 
horrenbertze herrietan. Guz-
tira, lau final-laurden, hiru 
finalaurreko eta finala izanen-
ditu 44. Nafarroako Bertsola-
ri Txapelketak. Tuteratik Ur-
dazubira (igande honetan), 
Iruritatik (hilaren 16an) Liza-
rrara, Atarrabiatik Etxarri Ara-
natzera eta Lesakatik (mar-
txoaren 10ean azken finalau-
rrekoa) Iruñera, Nafarroaren 
berdeak, horiak eta gorriak 
zeharkatuko ditu. 

Urtarrilaren 26an aurkeztu 
zuten txapelketa Barañainen, 
Nafarroako Bertsozale Elkar-
teak egindako urteroko batzar 
nagusiaren ondotik. Txapel-
ketan ariko diren bertsolari, 
epaile, gai-jartzaile eta anto-
latzaile andana bildu ziren 
aurkezpen argazkian.

Guztira, 30 bertsolarik eman 
dute izena aurtengo txapel-
ketan. Lehen aldiz parte har-

tzen zuten seirek, duela bi 
urteko sailkapeneko azken 
seiekin batera, aurre-kanpo-
raketak jokatu zituzten urta-
rrilean, eta horren ondotik 
bidean gelditu ziren sei ber-
tsolari. Horrenbertzez, 24 
izanen dira Tuteran hasiko 
den ibilbidean. Martxoaren 
23ra arte, zortzi saiotan ariko 
dira, Nafarroako geografia 
anitzean barrena. Iruñeko 
Anaitasuna kiroldegiko fina-
lean itsasoratuko dira bide 
horretako urak. Bertsolariekin 
batera, zazpi epaileko taldeak, 
hamabost gai-jartzailek eta 
hamarnaka laguntzailek eginen 
dute posible egitasmoa. 

Nafarroako euskal kulturaren 
erreferentzia
Urteak joan urteak etorri, Na-
farroako euskal kulturaren 
erreferentzia nagusietakoa 
bihurtu da Nafarroako Ber-
tsolari Txapelketa. Baina ez 
da bat-bateko lorea. Txapel-
keta urtean zehar egiten den 
lan isilaren fruitu da, bertso-
laritza transmititzeko alorrean 
egindako lan eskergaren on-
dorio zuzena. Bide horretan, 

aipatzekoa da Bertsolaritza 
Irakaskuntzan egitasmoa, 
Nafarroako Bertsozale Elkar-
teak Nafarroako Gobernuaren 
eta tokian tokiko udal eta 
mankomunitateen laguntza-
rekin antolatua, urtero 2.400 
ikasle baino gehiagorengana 
iristen dena, eskola orduetan 
bertsogintza eta ahozkotasu-
na landu dezaten. Era berean, 
ezin ahaztu Bertso Eskolen 
sarea, herri eta auzoetako 
transmisiorako gune biziak 
biltzen dituena. Azkenik, ai-
sialdiaren eremuan antolatu-
tako egitasmoek osatzen dute 
transmisioaren alorra.  

Txapelketa, beraz, bertso-
gintzaren eta euskararen al-
deko lan horri bultzada ema-
teko aukera ederra da. Nafa-
rroako bertsolariei ikusgarri-
tasuna emanez, bertsogintza 
sustatu eta gizartean ezagu-
tarazteko aukera emanen duen 
egitasmoa martxan da. Goza-
tzeko unea iritsi da. 

nafarroako Bertsolari 
Txapelketa abiatuko 
da larunbat honetan
Final-laurdenetako saioak urdazubin eta iruritan (hilaren 10 eta 
16an) eta azken finalaurrekoa martxoaren 10ean lesakan

Urtarrilaren 26an aurkeztu zuten txapelketa Barañainen.

KULTURA

tutera, otsailak 9
Eneko Fernandez, Alazne 
Untxalo, Aimar Karrika, 
Mikel Lasarte, Joana 
Ziganda eta Saats 
Karasatorre.

urdazubi, otsailak 10
Iban Garro, Iker 
Gorosterrazu, Julio Soto 
gaur egungo txapelduna, 
Saioa Alkaiza, Irati Majuelo 
eta Sahats Aleman.

irurita, otsailak 16
Xabi Maia, Joanes Illarregi, 
Xabat Illarregi, Xabier 
Terreros, Patxi Castillo eta 
Endika Legarra.

Lizarra, otsailak 17
Julen Zelaieta, Josu Sanjurjo, 
Amaia Elizagoien, Diego 
Riaño, Eneko Lazkoz eta 
Sarai Robles.

Final-laurdenak
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sUNBILLA

maIder PeTrIrena
Inauteri euritsuak izan dira 
aurtengoak, eta eguraldiak 
sobera lagundu ez badu ere, 
kolorez beteta eta giroz ede-
rrean joan dira. Urtarrilaren 
25ean, ortzirale goizean herri-
ko 25 gaztek eman zioten inau-
teriei hasiera, Ariztigain kan-
pinean egin zuten gosari ede-
rrarekin. Ondotik, bi taldetan 
banatuta ibili ziren Joxe Angel 
eta Modesto akordeoilariekin. 
Bazkariak Exkenekoborda ba-
serrian eta Bustitz ostatuan 
egin zituzten.

Arratsaldean, berriz, eskola-
koen txanda izan zen. Bertze 
urte batez emanaldi bikaina 
prestatua zuten, baina egural-
diak lagundu ez zuenez, fron-
toian eskaini zuten. Kaldere-
reroz jantzita inauteriak ira-
garri zituzten. Ondotik, txo-
kolate beroa hartu eta Agerral-
de akordeoilariarekin dantzan 
ibiltzeko aukera izan zuten.

Ia ehun emakumezko
Gauean, Ulibeltzak elkartea 
emakumez bete zen. 99 ema-
kumezkok gozatu zuten beraien 
25. afariaz, eta giro ederra izan 
zuten. Otordu berezia izan 
zen, 25 urteotako argazkiekin 
egindako oroigarria, bideoa 
eta bertze detaileak ere izan 
baitziren. Txapak ere banatu 
zituzten, zozketarako zenba-
kiekin eta Donamariako Ben-
tetan bi lagunendako bazkaria 
Beatriz Sanzberrori tokatu 
zitzaion. Antolakuntzaren lana 
ere azpimarratzekoa da.

Larunbatean eguraldia lagun 
Ortziraleko egun haundiaren 
ondotik, larunbatean, egural-
dia lagun, gazteak herrian 

barna ibili ziren. Arratsaldean, 
Ulibeltzak elkartean diskofes-
ta izan zen eta gauean gazteek 
Elortxurin afaldu zuten. Gauean 
besta giroak segitu zuen. 

Igandea euria goian-behean 
Igandean, goizetik zerura be-
gira hasi ziren herritarrak, 
iragarritakoa ez betetzeko es-
katuz. Baina aurtengoan ez 
zen hala izan, eta euri eta kaz-
kabar erauntsien eta aterraldien 
artean egin zen orga desfilea. 
Urtero bezala, tortilla, salda, 
taloa eta gazta, ardoa eta gaz-
tainak banatzen dituzten orgek 
ireki zuten desfilea. Ondotik, 
txinatarrak agertu ziren urte 
hasiera dragoi eta guzti ospa-
tuz, Zugarramurdiko sorginak 
ere ez ziren urruti, zombien 
ezkontza bat ere bazen baita 
ondoko karrozak ere: Sunbilla 
piko eta pala, Padelen etxea, 
Japoniako geishak eta sumo 
borrokalariak,kaldereroak, 
Eutsi bordari, sasik hartu an-
tzinin, zentral nuklearreko 
jendea babestu zuen karroza, 
Adams familia eta Bob espon-
ja eta marrazki bizidunen orga. 

Zozketak
Euro baten truke boletoak ere 
saldu zituzten. Baina eguraldia 
tarteko bertze urteetan baino 
jende guttiago hurbildu zenez, 
ez ziren egindako 9.000 bole-
toak saldu. Desfilea akitutakoan 
zozketak egin ziren: magra bat 
Jorge Bereauri tokatu zitzaion,  
bertzea Diego Jorajuriari eta 
bildotsa Iñigo Iruretagoienari. 
Ondotik, 80 lagun bildu ziren 
elkartean bazkaltzeko. Arra-
tsaldean, inauteriak agurtzeko, 
Santxotenarekin dantzaldia 
izan zen. Irudi ederrak utzi dituzte inauteriek. aintzane arretxea eta maider Petrirena

Irudimena eta giro 
ederra euriari aurre 
egiteko inauterietan
emakumeen afarian 99 lagun bildu ziren eta igandeko 
desfilean ere denetariko mozorroak eta orgak atera zituzten
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DONEZTEBE

marga erdoZaIn
Pasa den udazkenean Zuga-
rramurdiko lezeetan egindako 
kontzertua herrian izanen da 
ikusgai otsailaren 16an, larun-
batean. 19:30ean hasiko da 
ikuskizuna, herriko Ezkurra 
pilotalekuan. 

Parte-hatzaileak
Erreka dantza-taldeko dan-
tzariekin eta Mendi abesbatza 
eta Mendi Ttiki abesbatzako 
kideekin batera, Donostiako 
Udalaren txistulari taldea, Guy 
Saldubehere, Pauline eta Ju-
liette eta Jon Itçaina goitituko 
dira oholtzara. Guztien lana-

ren uzta bilduko dute. Ema-
naldia ETBko kamarek graba-
tuko dute.

Elkarlana
Emanaldia elkarlanean anto-
latu dute. Azpimarratzekoa 
da hori gauzatu ahal izateko 
ETBk egin duen ekarpena eta 
Udalak emandako 1.000 eu-
roko diru-laguntza.

sarrerak
Sarrerak sei eurotan salduko 
dituzte. Horietatik bortz euro 
Mendi abesbatza eta Erreka 
Dantza taldearentzat izanen 
dira. 

Erreka dantza taldekoak eta Mendi abesbatzakoak oholtzan izanen dira. 

'hego haizeak Ipar 
doinuak' emanaldia 
otsailaren 16an
19:30ean dute hitzordua ezkurra pilotalekuan eta sarrera sei 
euro ordaindu beharko da

Eskualdeko herritarrak sagar-
dotegiz sagardotegi dabiltza. 
Doneztebarrek ere izanen dute 
aukerarik. Otsailaren 17an, 
igandean, Zabala sagardote-
gira joateko autobusa antola-
tu dute Arocena ostatukoek. 
Autobusa herritik 11:30ean 
abiatuko da. Hondarribin gel-
dituko dira eguerdira arte eta 
14:00etan Adunarantz joanen 
dira, sagardotegira. Interesa 
dutenek Arocena ostatuan 
eman dezakete izena. Otsai-
laren 9a, heldu den larunbata, 
izanen da azken eguna. 50 
euro ordaindu beharko dira.

sagardotegira 
joateko autobusa 
antolatu dute

Otsailaren 1ean, ortziralean, 
abiatu zen emakumezkoei 
bideratutako musikoterapia 
ikastaroa. Guztira hamar saio 
izanen dira eta Aste Santuan 
akituko da. Saio guztiak ortzi-
raletan eta Herriko Ostatuan 
edo Herrigunean burutuko 
dira, 20:00etatik 21:45era. Hai-
zea Loira musikoterapeutak 
zuzentzen du tailerra eta ho-
rren helburua «autoezagutza 
bultzatzea, norbere potentzia-
la garatzea eta jabekuntza 
prozesua sustatzea» da. Aipa-
tu behar da Udalak diruz la-
gundutako ikastaroa dela.

abian da 
musikoterapia 
ikastaroa

m. erdoZaIn
Otsailaren 4an, astelehenean,  
l iburutegiko ateak ireki 
zituzten. Digitalizazio lanen 
%60a egin dute eta gainerako 
%40a, aurten egitekoa dute. 

Irakurle-gelakoak 
digitalizatuak
Irakurle gelan dauden liburu 
guztiak digitalizatuak daude: 
narratiba, poesia, antzerkia, 
komikiak, haur eta gazteen 
liburuak... baita DVDak ere. 
Osotara 6.000 ale inguru dira 
digitalizazio-sisteman sartu 
dituztenak.

Ikasketa-gelakoak bidean
 Ikasketa-gelako aleak, berriz,  
(gutti goiti-beheiti 4.000 bat 
ale) CDU sailkapenari dagozkio 
eta horien digitalizazioa egiten 
hasiak dira. 

Liburutegian, ipuinen txokoan. 

liburutegiko ateak irekita daude 
dagoeneko

m.erdoZaIn
Mucopolisacaridosis delako 
(MPS) gaitz arraroaren elkar-
tea lagunduko du Udalak, 
otsailaren 16an eskainiko du-
ten Hego haizeak Ipar doinuak 
emanalditik jasotako diruare-
kin. Horrela bada, sarrera ba-
koitzetatik euro bat ekimen 

horretarako bideratuko dute. 
Gogoratu behar da aurten He-
rriko Etxea elkartasun erronka 
babesten ari dela.Era berean, 
bai urtean zehar antolatutako 
zinema emanaldietako dirua 
baita liburu azokan bildutakoa 
ere elkarteari emanen diola 
adierazi dute.

udalak Mps elkartea diruz lagunduko du 
emanalditik jasotako diruarekin

igandean zine 
emanaldi bikoitza 
izanen dute

Otsailaren 10ean, heldu den 
igandean, zine emanaldi bi-
koitza izanen dute herriko 
zineman. Oraingo honetan bi 
filmak euskaraz izanen dira. 
16:30ean hasiko dira eta Ban-
piro txikia eta Oreina eskai-
niko dituzte, hurrenez hurren.
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ITUREN/AURTITZ/ZUBIETA

TTIPI-TTaPa
Herritarrak inauteriz blai ibi-
li ziren urtarril hondarrean. 
Euriak ez zituen geldiarazi. 
Batzuek joareak jantzi zituzten; 
bertzeek etxeko lau trapu 
zahar... Ipurdia bistan zuela 
atera zenik ere izan zen. 

Joaldunak goiz-goizetik 
Egunero joare hotsekin erna-
tu ziren, gosaltzeko etxez etxe 
puskak biltzen ibili baitziren 
batean zein bertzean. Indarrak 
hartuta, astelehenean zubie-
tarrak eta aurtiztarrak Iture-
nera joan ziren. Guztira 74 
joaldunek girotu zituzten Itu-
rengo karrikak: herriko 30, 
Zubietako 26 eta Aurtitzeko 
18 bildu ziren plazan. Laxaro 
Erregerena iturendarrak 50. 
urtez jantzi zituen joareak. 
Asteartean, iturendarrek zu-
bietarrei bisita itzuli zieten. 

Guztira 72 joaldun bildu ziren 
Zubietan: herriko 38, Aurtizko 
12 eta Iturengo 22. 

Eguraldia ez zuten lagun 
izan eta, ondorioz, zubietarrek 
ez zuten ttuntturrorik jantzi, 
horren ordez boneta jantzi 
zuten: «garai batean euria egi-
ten zuenean boneta janzten 
zen, ttuntturroa ez hondatze-
ko».

mozorroak 
Mozorroen artean gisa guz-
tietakoak ikusi ahal izan ziren: 
batzuek garai bateko kontra-
bandoa islatu zuten, bertzeek 
sagardotegi parodikoa egin 
zuten, euri uretan plisti-plas-
ta ibili zirenak, traste zaharrak 
plazaratu zituztenak... ere ez 
ziren falta izan. Joaldun eta 
mozorro artean, «berdintasu-
na» aldarrikatzen zuen kartelen 
bat ikusi ahal izan zen.

Joaldun eta 
mozorroak euripean 
ederki ibili dira 
inauteri astelehenean iturenen 74 joaldun bildu ziren; asteartean 
zubietan, berriz, 72

Joaldun eta mozorroek, ederki bete zuten beraien lana. izaskun zubialde
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mALERREKA

a. ITurralde 
Inauteriak ate joka dituzte 
beintza-labaiendarrek. Hiru-
garren larunbatean, otsailaren 
16an, ospatuko dituzte aurten. 
Herriko gazte eta helduek       
Itturrondo elkartean afalduz  
eginen diete keinu. Dena dela, 
gainontzeko herritarrentzat 
ere izanen da jarduerarik. 

Haurrek bazkaria
Egun berean, eguerdian, hau-
rren eta gaztetxoen txanda 
izanen da. Herriko Ostatuan 
bilduko dira eta bertan baz-
kalduko dute. 

Antzina lauzpabost egun 
Gaur, egun bakarrean ospatzen 
duten ospakizun hori garai 

batean lauzpabost egunekoa 
zen. 

Izan ere, orduan herriko 
gazte gehienek mendian lan 
egiten zuten eta  negua etxean 
pasa ohi zuten. Hori horrela, 
inauteriak lauzpabost egunez 
ospatzen zituzten. 

Egun horietan ekitaldi de-
zente izaten zituzten. Karrozak 
ez ezik, joaldunak eta mozo-
rroak karriketan barna ibiltzen 
ziren eta plazan aizkora apus-
tuak jokatzen zituzten. 

Herriko haurrek eta gaztetxoek Herriko Ostatuan bazkalduko dute. artxibokoa

otsailaren 16an 
inauteriak   
Beintza-labaienen
eguerdian haurrendako bazkaria izanen da Herriko ostatuan 
eta iluntzean afaria eginen dute itturrondo elkartean

Ur handitan saiorako graba-
ketak egiten izan dira herrian. 
Herrien hustutzea izan zuten 
hizpide eta herriko hainbat 
lagun elkarrizketatu zituzten 
–gazte zein adinekoak– den-
dan, ostatuan eta beste txo-
koetan. ETBn otsail hondarrean 
edo martxoan emanen dute. 

'ur handitan' 
saiorako grabaketak 
Beintza-Labaienen 

Otsailaren 21ean, ortzegunean, 
Komunikazioa jarrera alda-
keten aurrean erabili beharre-
ko tresna hitzaldia eskainiko 
dute Malerrekako Mankomu-
nitatearen egoitzan. 16:30ean 
zehaztu dute hitzordua eta 
tailerra egin ahal izateko 8-10 
lagun beharko dira. 

komunikazioari 
buruzko hitzaldia 
donezteben 

otsailaren 9an inauteriak donamarian
Inauterietako ospakizunak egun bakarrera mugatuko dituzte 
aurten Donamarian eta larunbat honetan, otsailak 9, 
ospatuko dituzte. Goizean gazteak etxez etxe ibiliko dira 
herriko trikitilariekin. Gauean, Herriko Ostatuan afaria 
eginen dute eta ondotik, Ander DJak musika paratuko du. 

artxiboa
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nasuvInsa
Eraikin edo etxebizitza bat 
zaharberritzea prozesu tekni-
ko konplexua izan daitekeen 
bezala, egin beharreko trami-
te burokratikoak ere nahasiak 
gerta daitezke. Baina Donez-
tebeko Merkatarien Karrikako 
6. zenbakian dagoen Baztan-
Bidasoko Nasuvinsaren bule-
goko profesionalak zurekin 
daude, zuri laguntzeko eta zuri 
aholkatzeko, eta zure bizitza 
eraldatuko duen proiektu ar-
kitektoniko eta konstruktiboa 
bukatu ahal izateko tramiteak 
egiteko.  Nasuvinsaren eskual-
deko bulegoan dagoen arki-
tektu, aparejadore eta admi-

nistrari taldeak aholkularitza 
pertsonalizatua eskaintzen du 
eta bizigarritasun-zedula tra-
mitatzeaz arduratzen da, bai-
ta Nafarroako Gobernuko 
Etxebizitza Zerbitzuak eskain-
tzen dituen laguntza eta diru-
laguntza guztiez ere. 

%50a arteko diru-laguntzak 
Zaharberritzeko diru-laguntzak 
aurrekontuaren %5 eta %50 
artekoak izan daitezke, eta 
obrak hasi baino lehenago 
ematen dira. Etxebizitzaren 
antzinatasunaren, familiaren 
diru-sarreren edo egin beha-
rreko lanaren ezaugarrien ara-
berakoak izaten dira.

Diru-laguntzak beraien etxe-
bizitzetan berritze-lanak egin 
nahi dituzten partikularrei 
zuzendutakoak dira. Baita oz-
topo arkitektonikoak kendu 
edo eraginkortasun energeti-
koarekin edo eraikinetako in-
guratzaile termikoekin lotuta-
ko proiektuak egin nahi dituz-
ten auzotarren komunitateei 
zuzendutakoak ere. Etxebizitza 

berritu eta gero errentan eman 
nahi duten sustatzaileentzako 
ere badira diru-laguntzak.

Aldez aurretik, hainbat bal-
dintza bete behar dira. Bertzeak 
bertze, eraikinak 25 urte baino 
gehiago izan behar ditu, etxe-
bizitzak ohiko bizilekua izan 
behar du eta aurrekontuak 
2.000 eurotik goitikoa izan 
behar du (BEZa kontuan har-
tu gabe).  

Bertze zerbitzuak
Hemendik aitzinera Nasuvin-
sak bultzatzen eta kudeatzen 
duen gazte eta familia ahulen-
tzako etxebizitza publikoen 
errentaren inguruan aholku-
laritza zerbitzua eskainiko dute 
Doneztebeko bulegoan. Gisa 
bertsuan, Alokairu Poltsaren 
inguruko aholkularitza eskai-
niko dute, hau da, hutsik dau-
den etxebizitzak eskuratu eta 
alokairu babestuan ematen 
dituen programa. Horrez gain, 
bulego honek udal eta tokiko 
erakundeei hirigintzako ahol-
kularitza zerbitzua eskaintzen 
die.

Zaharberritzeko asmoak 
aurrez aurre donezteben
nasunvinsak baztan-bidasoan duen bulegoa nafarroako gobernuak bultzatzen dituen politika 
urbanistikoen kaleko erreferentzia bihurtu da, eta horri esker, landa eremuko etxebizitza eta 
eraikinak zaharberritu egiten dira, gure herri eta auzoak suspertuz

nasuvInsa 
lagunTZa 
eskaerak egITeaZ 
arduraTZen da

PUBLIERREPORTAJEA

Baztan-Bidasoa eskualdeko Nasuvinsaren giza-taldea osatzen dutenak. utzitako argazkia
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Nasuvinsa sozietate publi-
koaren zuzendaritzara aile-
gatu zenetik, hau da, 2015eko 
urriaz geroztik, Nafarroako 
Gobernuak garatutako etxe-
bizitza eta hirigitza alorreko 
politika publikoak sustatu eta 
kudeatu ditu Jose Mª Aierdik. 

«Egungo lehentasunak 
etxebizitza eskubidea, ez 
negozioa, izatea; giza beha-
rrak asebetetzeko Social 

Housing plana ardatz duen 
alokairua jartzea; edo herriak 
biziberritzeko etxebizitza eta 
eraikinak zaharberritzea dira» 
adierazi du Aierdik. «Etxebi-
zitza politikak eta hirigintza 
landa-eremuetako aldaketa 
sozialerako palanka» direla 
uste du zuzendariak eta horre-
tan Baztan-Bidasoan Nasu-
vinsak duen Doneztebeko 
bulegoak eginkizun garran-
tzitsua duela nabarmendu 
du.

nOri

•	 Baztan-Bidasoa 
eskualdeko pertsona 
fisikoak

•	 Auzo komunitateak
•	 Alokairu etxebizitzen 

sustatzaileak
•	 Eskualdeko udalak edo 

tokiko entitateak 

ZaHaBerritZerakO 
LaguntZak
•	 Etxebizitza eta 

eraikuntzen 
zaharberritzea

•	 Estaldura termikoen 
hobekuntza

•	 Efizientzia energetikoaren 
hobekuntza

•	 Arkitektura oztopoak 
ezabatzea

•	 Igogailuak

gainOntZekO ZerBitZuak

•	 Alokairuko etxebizitza 
publikoen sustapena

•	 Etxebizitza hutsen 
Alokairu Poltsa 

•	 Hirigintza aholkularitza 
•	 Lurraldeko garapen 

jasangarria 

Lan taLdea

•	 BOrJa iZagirre 
arkitektoa

•	 aintZane OiZ 
arkitektoa 

•	 rOBertO pÉreZ 
apareJadorea 

•	 patxi iriarte 
apareJadorea

•	 aLvarO piniLLOs 
administraria

•	 edurne HuitZi 
administraria

Nasuvinsako
bulegoen zerbitzuak

Merkatarien karrika 6  31740  DONEZTEBE  |  948 45 61 03  |  baztan-bidasoa@nasuvinsa.es

PUBLIERREPORTAJEA

?

«Etxebizitza eta hirigintza ere 
aldaketarako palanka dira» 
JOse Mª aierdi nasuVinsako zuzendaria

Doneztebeko bulegoaren ataria. utzitako argazkia
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gIZARTEA

TTIPI-TTaPa
Azken asteotan izugarri hazi 
da gripe kopurua.  Nafarroako 
Gobernuak urte hasieran ja-
kinarazi zuenez, gripea epi-
demiaren mailara ere iritsi da, 
2018ko azken astean, 100.000 
biztaleko 41,3 kasu izan bai-
tziren. Gripea tarteko, osasun 
zentroetako kontsultak ere 
betetzen ari dira, eta hori dela 
eta, Malerrekako Osasun Zen-
trotik hainbat gomendio lu-
zatu dizkiete herritarrei.

Zer dira katarroa eta gripea?
Jakinarazi dutenez, «katarroa 
eritasun arin bat da», Rinovi-
rus edo Coronavirus bezalako 
birusek sortua. «Gehienetan 
denbora guttiren buruan sen-
datzen da, arazorik gabe». 
Urtean bi-bortz katarroa iza-
tea ohikoa omen da, «eta haur-
tzaroan gehiago». 

Gripea ere birus batek (Virus 
Influenza) sortutako eritasu-
na da. Arina dela eta denbora 
laburrean sendatu ohi dela 
diote, baina «kasu eta egoera 
ahuletan, hala nola, zaharre-
tan, bi urtetik beherakoetan 
edo zenbait eritasunekin, la-

rria» izaten ahal dela oharta-
razi dute, «bronkitisak edo 
pneumoniak eraginez». Kata-
rroa ez bezala, «udazken-ne-
guei lotutako eritasuna da 
gripea», adierazi dute. 

Nola kutsatzen dira?
Eritasun horiek sortzen dituz-
ten birusak eztul eta dominis-
tiku egitean botatako tanta-
txoen bidez kutsatzen direla-
diote. «Horregatik, pertsona 
batetik bertzera hedatzen dira, 
baita birusez kutsatutako gau-
zak ukitu eta gero eskua aho-
ra edo sudurrera eramanda 
ere». Sintomak agertu baino 
egun bat lehenagotik kutsatzen 
ahal omen dira birusak «eta 
zazpi egun ondotik ere bai, 
hau da, harrapatu zaituela 
jakin baino lehen eta eri zau-
den bitartean». 

Zer egin katarro edo gripe 
baten aitzinean?
Aste batean edo bitan senda-
tu ohi dira, «antibiotiko beha-
rrik gabe, pazientziari eta 
zenbait zainketari esker». 
Horretarako, hainbat aholku 
eman dituzte: 

-Ez erre eta ez arnastu taba-
koaren kea; ez ibili giro kar-
gatuetan.
-Babestu hotzetik eta saihes-
tu tenperaturaren gorabehe-
ra bortitzak.
-Atseden hartu; behar izanez 
gero, ohean.
-Gose ez bazaude, hartu ura, 
fruta-zukuak, berdura-saldak 
eta infusioak.
-Buruko minez edo sukar han-
dia bada, analgesiko-antiter-
mikoekin aritzen ahal da. Ur 
epelean bustitako belaki batez 
larruazala igurtziz ere behei-
ti egiten du sukarrak, baina 
38 graduz azpikoa bada hobe 
bere horretan uztea, defen-
tsetan eragiten baitu.
-Ur lurruneko inhalazioak eta 
likidio ugari edateak hobeki 
arnasten eta mukiak kentzen 
laguntzen du. Haurrekin, hobe 
izan liteke sudur-zuloak se-
rumez garbitzea.
-Ez hartu antibiotikorik me-
dikuaren agindurik gabe, ez 

baitute eraginik birusen kon-
tra. 

Eritasun horiek bertzeei ez 
kutsatzeko, berriz, eskuak maiz 
garbitu behar direla oroitara-
zi dute, «botatzeko diren mu-
suzapiak erabili eta sudurra 
estali eztul eta dominstiku 
egitean, eta gutti hurbildu 
gripearen aitzinean ahulagoak 
diren pertsonengana». 

Nola hartu aitzin katarroari 
edo gripeari?
Erabateko prebentziorik ez 
dela dioten arren, ahalik eta 
bizimodu osasuntsuena iza-
teko aholkatu dute, hartara, 
defentsa onak izateko. Horre-
tarako, elikadura osasungarria 
jarraitzeko, ariketa fisikoa 
egunero egiteko eta gripearen 
aurkako txertoak hartzeko 
gomendatu dute, batez ere, 
65 urtetik goitikoei, eritasun 
kronikak dituztenei eta osasun 
arloko zaintzaile eta profesio-
nalei. 

epidemia mailara 
ailegatu da aurten 
gripea nafarroan
malerrekako osasun zentrotik hainbat gomendio luzatu 
dizkiete herritarrei, eritasun honi buruzko azalpenekin

Birusak eztul eta errausin egitean botatako tantatxoen bidez kutsatzen dira.

TTIPI-TTaPa
Cederna Garalur Elkarteak, 
Nafarroako bertze 54 erakun-
deekin batera, enpresa-eran-
tzukizun soziala era mailaka-
tuan aplikatzeari begira 2018an 
InnovaRSE metodologia eza-
rri izana aitortzen duen diplo-
ma jaso du. Cedernak 2019an, 

erantzukizun soziala hobetze-
ko neurri zehatzak jasotzen 
dituen ekintza-plan bat defi-
nitu du eta Nafarroan halako 
jarduketa-plana duen tokiko 
ekintza-talde bakarra da.

Europako Batzordeak sus-
tatzen duen enpresa-erantzu-
kizun soziala (EES) enpresa 

kudeatzeko eredu berri bat 
da, erabakiak hartzeko proze-

suan ekonomian, gizartean 
eta ingurumenean izanen 
duten eragina aintzat hartzen 
duena, ikuspegi estrategiko 
eta operatibo batetik.

Cederna Garalurek, lehe-
nengo EES diagnostikoa 2017an 
egin zuen. 2018an, zazpi ho-
bekuntza-neurri definitu ditu, 
2019an garatu beharrekoak: 
bi alderdi ekonomikoan eta 
ingurumenekoan eta hiru arlo 
sozialean.

enpresa-erantzukizun sozialaren 
innovarse 2018 zigilua jaso du Cedernak
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TTIPI-TTaPa
Bortziriak, Baztan eta Male-
rrekako Solaslagunak Donos-
tiara joan ziren egun-pasa 
ilbeltzaren 26an. Beraiekin 
batera joan ziren Iruñerriko 
eta Hondarribiko mintzala-
gunak ere.  Giro ederrean egin 
zuten Donostiarako bidea: 
batzuk kontu-kontari, bertzeak 

kantuan… Trikitilariak ere 
bazituztenez, ez zuten asper-
tzeko astirik izan.

Donostiako Bagera elkarte-
ko mintzalagunak zain zituz-
ten Bulebarreko kioskoan, 
Euskararen Donostia bisita 
gidatua hasteko prest. Hala, 
kioskotik abiatuta, gida batek 
euskararekin lotura estua du-

ten Donostiako hainbat leku 
erakutsi zizkien: herriko etxea, 
Orixe ikastola eta Herri Irratia 
izandakoaren egoitza, bertzeak 
bertze. Bisita ongi bukatzeko, 
taldeko argazkia atera zuten. 
Hortik, batzuk Ordizia esta-
tura joan ziren pote eta pintxo 
bana hartzera. Bertze batzuk, 
berriz, Kontxa aldera itzuli eta 
itsasoa ikusteko aprobetxatu 
zuten.

Arrats partean, etxera buel-
tatzeko tenorea ailegatu zen 
eta, egun-pasa polita egin 
ondotik, itzulerako bidea egin 
zuten autobusean. Solaslagu-
nak egitasmotik mila esker 
eman nahi dizkiete «parte 
hartu zenuten guztiei eta be-
reziki Bagerako mintzalagunei, 
hain ongi hartu gintuztelako!».

Solaslagunak Donostiako Bagera elkarteko mintzalagunekin batera egindako bisita gidatuan. utzitako argazkia

donostiara bisita 
egin dute 
solaslagunek
bagera elkarteko mintzalagunekin batera 'euskararen 
donostia' bisita gidatua egin zuten, giro ederrean

TTIPI-TTaPa
Eneko Aizpurua idazle lazkao-
tarrak irabazi du 2019ko Tene 
Mujika beka, Bidasoa ibaian 
gora egindako bidaia baten 
harira memoria kolektiboan 
lekua duten edo izan behar 
luketen hainbat istorio kon-
tatzeko proiektu batekin. Eus-
kal Herriko historia hurbilaz 
idazteko ez-fikziozko proiek-
tuak saritzen ditu Debako 
Udalak eta Elkar argitaletxeak 
antolaturiko beka honek. 

Bidasoa pasabide naturala 
da, baina baita bi estatu be-
reizten dituen muga ere, eta 

horrek esanahi berezia eman 
dio historian zehar,hainbat 
gertakariren lekuko eta koka-
leku bihurtu baita. Horietako 
hainbat gogoratuko ditu egi-
leak, oinez hainbat egunez 
egindako ibilbidean. Adibidez, 
Guardia Zibilak Intxaurron-
doko kuartelean heriotzaraino 
torturaturiko Mikel Zabalzaren 
gorpua Endarlatsan agertu 
zenekoa, edo handik zenbait 
urtetara ETAk paraje berean 
Eduardo Lopez polizia bonba 
batez hil zuenekoa; frankismo 
garaian pertsonen muga-iga-
roleku arriskutsua izan zen, 

eta ahalegin horretan bertako 
uretan itota hil omen ziren 
ehunka lagun, gehienak por-
tugaldarrak; Pio Barojak eta 
Aitzolek gerra zibilaren hasie-
ran Beratik Lesakara bidean 
topo egin zutenekoa kontatu-
ko du, baita gerra zibil horre-
xetan inguru horretan gertatu 
ziren fusilamendu ugariak ere.

Bidasoaren memoriari buruzko proiektu 
batek irabazi du tene Mujika saria

Haur errefuxiatu 
sahararrak udan 
hartzeko familiak 
behar dituzte

TTIPI-TTaPa
Badira 30 urte baino gehiago 
euskal familiek, udako hila-
beteetan, haur sahararrak 
euren etxeetan jasotzen di-
tuztela. 2018ko udan 316 nes-
ka eta mutil saharar etorri 
ziren Euskal Herrira, eta, aur-
ten, bertze horrenbertze etor-
tzea nahi da. Horretarako, 
guttienez, 100 familia gehiago 
beharko dira.

Oporrak Bakean programa 
antolatzen duten elkarte eta 
udaletxeek euskal gizartea 
kontzientziatu eta egiten du-
ten lana ezagutarazteko hel-
buru duen kanpaina berria 
abiatu dute Orain bi familia 
ditut: bat Saharan eta bestea 
Euskal Herrian lelopean. Kan-
painaren ordezkarien hitzetan 
,«esaldi horrek oso modu ego-
kian laburtzen du programan 
parte hartzen duten neska eta 
mutilen  esperientzia, baita 
horiek hartzen dituzten ha-
rrera familiena ere». Horrega-
tik Euskal Herriko familiak 
animatu nahi dituzte haur 
errefuxiatu sahararrak etxean 
hartzeko uda garaian.

Kanpainak ikus-entzunezko 
euskarriak ditu eta hainbat 
urtetan Euskal Herrira etorri 
diren haurren testigantzetan 
oinarritzen da. Testigantza 
horien bitartez, haien egonal-
dietatik gustukoen dituzten 
gauzak edo arreta gehien dei-
tu diena kontatzen dute.

Haur saharar bat uda hone-
tan harreran hartzeko intere-
sa duten familia edo pertsonak 
dagokien elkarte edo udala-
rekin jar daitezke kontaktuan 
(http://oporrakbakean.eus/
nortzuk-gara/elkarteetauda-
lantolatzaileak/), edo lurralde 
bakoitzeko pertsona ardura-
dunarekin: 665 71 19 47 (Ara-
ba), 658 75 13 59 (Bizkaia), 696 
01 47 86 (Gipuzkoa), 680 26 80 
21 (Nafarroa).

Eneko Aizpuruak irabazi du saria.

gIZARTEA
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ARKUPEAK

Fernando eTXeBerrIa
Otsailean sartu orduko herriz 
herriko bestekin hasiak dira 
Arkupeak elkarteko bazkideak, 
eta horien barne mus txapel-
ketak jokatzen ari dira.

Otsailean hasi eta martxoan 
gehiago
Otsailaren 3an, Almandoz, 
Berroeta, Aniz, Ziga, Arraioz, 
Oronoz, Oieregi, Narbarte eta 
Legasako bazkideak Legasan 
elkartu ziren. Egun berean  
Etxalarren eta Eratsunen ere 
hitzordua egin zuten. 

Igande honetan, otsailak 10, 
Ituren, Zubieta eta Elgorria-
gako bazkideen txanda izanen 
da. Iturenen elkartuko dira. 
Otsailaren 14an hainbat he-
rritako hitzorduak eginen 
dituzte. Alde batetik, Larraun, 
Areso eta Leitzako bazkideak 
Leitzan bilduko dira; bertzetik, 

Doneztebe, Donamaria, Gaz-
telu, Oiz eta Urrozko bazkideak 
Donezteben egin dute hitzor-
dua eta Bera, Irun eta Iparral-
dekoek Irunen.

Otsailaren 21ean Baztangoi-
za, Zugarramurdi eta Urda-
zubiko bazkideak elkartuko 
dira; otsailaren 24an Sunbi-
llakoek gauza bera eginen dute, 
baita Ezkurrakoek ere. Mar-
txoan sartuta, berriz, Igantzi-
ko eta Lesakako bazkideak 
Igantzin biltzekoak dira. 

herriz herriko 
bazkideen hamar 
besta otsailean
asteburu honetan iturenen bilduko dira, eta heldu denean 
leitzan, donezteben eta beran

fernando etxeberria

63 mendizalek izena emana bazuten ere, gripea eta eguraldi txarra tarteko, azkenean 58 
lagunek parte hartu zuten Lesakan egin zuten mendi-ateraldian. Nabaz auzotik atera eta 
Agiñara joan ziren eta eguerdirako herrira jaitsi ziren. Kasinon bazkaldu ondotik, arratsaldean 
musika izan zuten Tomas eta Juanekin. 

Mendizaleak 
lesakan aldean 
euri eta guzti

Tolosan barna ibili ondotik, Urnietan bazkaldu zuten bazkideek. f. etxeberria

F. eTXeBerrIa
Bazkideen erantzun bikaina-
rekin hasi ditu urteko ateraldiak 
Arkupeak-ek. Urtarrilaren 26an 
266 bazkide joan ziren Tolo-
sara antolatutako lehenbiziko 
irteeran. Larunbatetan azoka 
izaten da Gipuzkoako herri 
horretan, hiru gunetan. Baz-
kideek azoketan barna ibil-
tzeko aukera izan zuten. Ez 
hori bakarrik, Tolosa Kantari 
taldearen doinuak aditzeko 
aukera ere izan zuten. Hila-
beteko azken larunbatetan 
egiten du hitzordua talde ho-
rrek, euskal kantak Tolosako 
karriketan barna abesteko. 

Nahi zuenak eurekin kantuan 
aritzeko aukera izan zuen.

Eguerdian, berriz, bazkideen 
bortz autobusak Urnietara 
joan ziren, Oinume sagardo-
tegian bazkaltzeko. Musika 
ere izan zuten dantzan aritze-
ko.

Hurrengo hitzordua Madri-
lera, Toledora eta Segoviara 
izanen da. 64 lagunendako 
tokia eskaini zuten antolatzai-
leek eta berehala bete ziren 
guztiak. Aipatzekoa da, ber-
tzalde, joan den urteaz geroz-
tik egun bakarreko ateraldie-
tan ehun lagun baino gehiago 
apuntatzen direla.

Jendetza bildu da tolosara egindako 
urteko lehenbiziko irteeran

Iaz Oronozen egindako besta. artxiboa
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LEgAsA

TTIPI-TTaPa
AMDS Arcelor lantegiko lan-
gileek hiru egunez egindako 
grebak jarraipen zabala izan 
du. Azken egunean, otsailaren 
1ean, Nafarroako Gobernuko 
Lan Departamentuaren aitzi-
nean elkarretaratzea ere egin 
zuten. Helburua urte hasieran 
kaleratutako langile bat berri-
ro hartzea izan da. Proba tar-
tea gainditu ez zuela argudia-
tu du zuzendaritzak, nahiz eta 
lehenagotik bortz urtez toki 
berean lanean aritua zen.

Duela urte batzuk langile 
talde bat kaleratua izan zen. 

Gerora, enpresa eta ordezka-
rien artean, kontratazio berriak 
egiterakoan lehendabiziko 
langile horiek deituko zituz-
tela adostu zuten. Urtetan 
kontratazio berririk egin gabe 
egon eta gero, (duela lau urte 
122 langile izatetik 54 izatera 
pasatu da), langile batzuk sar-
tzen hasi ziren, horien artean 
aipatutako taldeko langile bat, 
lehenagotik bortz urtez aritua.

Langileen Batzordetik jaki-
narazi dutenez, «hiru urteta-
rako kontratua eskaini zitzaion, 
luzatzeko aukerarekin. Gehie-
nez sei hilabeteko proba tartea 

ezarri zioten eta, langilea bortz 
hilabetez lanean aritu eta gero, 
gainditu ez zuela erran zitzaion. 
Hau justifikatzeko erabilitako 
aitzakiak orokorrak eta gezu-
rrak dira (subjetiboak azken 
finean), postura ez dela ego-
kitu erranez eta behin baino 
gehiagotan atentzioa deitu 
zaiola erranez holakorik ger-
tatu ez denean». Hau kasu 
isolatu bat izatetik hagitz urrun 

dagoela uste du Langileen 
Batzordeak, «langile kopuru 
murrizketa basatiaren eta en-
presaren desegitearen bertze 
ondorio bat baino ez da». Lan-
kideek argi dute «ez dutela 
lankide batek horrelako tra-
taera bidegabea eta zikina 
jasotzea onartuko eta enpre-
saren desegite estrategia honen 
aitzinean planto egiten dute-
la» adierazi dute.

langile bat berriz 
hartzea eskatuz 
greba egin dute 
legasako amds lantegiko greba egunek jarraipen zabala izan 
dute eta lan departamentuan elkarretaratzea egin dute

Lehen greba egunean elkarretaratzea egin zuten lantegi atarian. utzitakoa
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inauteri euritsuak baina koloretsuak

Euriak ez zuen inauteriak zapuzteko adina indar izan. 
Igandean kuadrillek eta gurdiek hartu zituzten herriko kaleak 
eta kolorez eta umorez bete zituzten bazterrak. Ikusle 
gutxiago bertaratu bazen ere, atsauretu xelebre eta landuek 
ez zuten hutsik egin. Astelehenean baserrietako eskera jende 
dezente joan zen. Gorriztaran, Arkixkil, Sakulu eta Erreka 
baserri-auzoetan ibili ziren. Asteartean, berriz, Erasoste 
auzoa bisitatu zuten. 

argazkiak: Pablo feo eta utzitakoak

kultura sailekoak 
Herri aretoan eta 
ibero dorrean

Gobernuko Kultura Saileko 
ordezkariak herrian izan 
ziren. Iberoko lanak 
bukatuta daudela ziurtatuta 
Herri Aretora joan ziren. Lan 
horiek «oso ondo» doazela 
eta aurten bukatuko 
dituztela adierazi zuten. utzitakoa

TTIPI-TTaPa
Joan den ostiralean ireki zen 
maiatzaren 18an eginen duten 
Euskal Herria Mendi Erron-
karako izen-ematea.  Interesa 
dutenek ehmendierronka.eus 
atarian eman dezakete izena. 
Martxoaren 31 baino lehen 
izena ematen duten kirolari 
federatuek 56 euro ordaindu 
beharko dituzte; apiriletik 
maiatzaren 4ra bitarte izena 
ematen dutenek, berriz, 66. 

Errelebo-lasterketa
Zazpigarren edizioa berrikun-
tzekin dator. Izan ere, ema-
kumezkoen parte-hartzea 

sustatzeko asmoz, errelebo-
lasterketa izanen dute (bikote 
bakoitzeko 75 euro edo 85, 
izen-emate egunaren arabera). 

Izena ematen duten biko-
teetatik bat, gutxienez, ema-
kumezkoa izan beharko da. 
Lehendabiziko korrikalariak 
Leitzatik Putzuzarrera eraman 
beharko du lekukoa (33,8 ki-
lometro); bigarrenak, berriz, 
hortik helmugara (34,2 km). 

Lasterketa, orain artean be-
zala, herriko plazan hasi eta 
bukatuko da. Bai banaka bai-
ta bikoteka laster egiten du-
tenek ere 67 kilometroko ibil-
bidea osatu beharko dute. 

Leitzako plazan hasi eta bukatuko da ibilbidea. artxibokoa

mendi erronkarako 
izen-ematea zabalik 
dagoeneko
martxoaren 31 baino lehen izena ematen duten 
parte-hartzaileek gutxiago ordaindu beharko dute
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TTIPI-TTaPa areso
Urtarrilaren 25ean egin zuten 
batzarrean Udalaren egoera 
ekonomikoa izan zuten ardatz: 
egungo egoerari errepasoa, 
etorkizuneko egitasmoak... 
Horien artean, hirigintza el-
kartearen zorra izan zen hiz-
keta-gai nagusietako bat, 
aurrerantzean Udalaren gain 
egongo baita. Udalaren men-
peko entitate bat da Aresoko 
Hirigintza Elkartea eta herri-
ko industrialdearen kudeake-
taz arduratu izan da. 2018a 
arte hirigintza elkartearen eta 
Udalaren kontuak bereizita 
egon dira, baina 2018an bi 
erakundeen kontuak kontso-
lidatu behar izan dituzte. Era-
baki honek bi arlotan eragin-
go dio Udalari, batetik, bere 
baliabideekin ordaindu behar 
dituelako Aresoko Hirigintza 
Elkartearen betebeharrak; eta 
bestetik, Udalaren zorrari hi-
rigintza elkartearena gehitu 
behar zaiolako. Ondorioz, 
zorpetze muga (ohiko sarreren 
%110a) gaindituko du.

Egoera horri aurre egiteko 
2018ko azaroaren 28an Plan 
Ekonomiko Finantzieroa onar-
tu zuen. Bertan hirigintza 
elkartea desegin eta diru-sa-
rrerak lortzeko neurriak zehaz-
tu zituzten. Udalak altxortegian 
dituen ondasunekin zorraren 
zati handi bat (402.690,26 euro) 
aurrez ordaintzea ere erabaki 
zuen, zorpetze mugarekin bete 
ahal izateko. Behin kopuru 
hori ordainduta, hirigintza 
elkarteari dagokion zorretik 
180.539,93 euro faltako litzaiz-
kioke ordaintzeko 2021.urtean 
ordaindu beharrekoak (or-
dainketa hori bi urte atzeratu 
daiteke beti ere Espainiako 

Ogasunak zehazten dituen 
baldintzen arabera). Udalaren 
altxortegian 88.600,40 euro 
geratuko lirateke.

Hirigintza plana 
Horrekin batera, esku artean 
duen hirigintza planaren lanen 
esleipenean ere aldaketak izan 
direla azaldu zuten. Udalak 
bertan behera utzi du hirigin-
tza plan berria idazteko Prada 
enpresarekin egindako kon-
tratua, zehaztutako hainbat 
baldintza ez dituztelako bete. 
Inazio Arribas Etxebeste arki-
tekto enpresari eman zaizkio 
lanak 49.500 eurotan.

Inbertsio nagusiak
2019ko inbertsio nagusiak bi 
izango dira. Eskoletxeko erai-
kineko leiho guztiak berrituko 
dituzte: Pake Toki elkartekoak, 
eskolakoak eta etxebizitzeta-
koak. Lanek 82.000 euroko 
aurrekontua dute eta %80 
Gobernuak finantzatuko du. 
Era berean, eskola gaineko 
etxebizitzak moldatuz erabi-
lera anitzeko espazio bat sor-
tu nahi dute.

Bukatzeko, aurtengo udal 
hauteskundeen inguruan ere 
aritu ziren eta azken bi agin-
talditan alkate postuan egon 
den Ur Algerok ez dela berriz 
aurkeztuko jakinarazi zuen.

egungo egoeraz eta 
etorkizuneko 
asmoez batzarra
2019an eskoletxeko leiho guztiak berritzea eta erabilera 
anitzeko espazio bat sortzea aurreikusi dute

etxezarreta aresoarra bikain eski gainean
Italian jokatu zen Bardonecchiako jaitsieran lehenbiziko 
postua eskuratu zuen urtarrilaren 24an. Nazioarteko Eski 
Federazioak antolatzen du proba Alpinoko Munduko Kopako 
Biraren baitan. Gaztetatik eskiei lotua, Espainiako Neguko 
Kirol Federazioko taldekidea da gaur egun aresoarra.

utzitako argazkia

Eskoletxeko leihoak berrituko dituzte.

Zomorroak auzoz auzo ibiliko dira. artxibokoa

o. calParsoro arano
Otsailaren 23a, larunbata, iza-
nen dute mozorroa janzteko 
eguna eta haur, gazte eta hel-
duak bilduko dituen momen-
tuaren zain daude herritarrak.  

Puska-biltzearekin hasiko 
dute eguna eta Izer eta Alabier 
trikitilarien eskutik, giro ede-
rra izanen dute. Ondotik, zo-
morroen bazkaria eginen dute 
elkartean. Izen-ematea zaba-
lik da otsailaren 21a arte, Kon-
tsejun. Gaztetxoak Maisuenean 
bilduko dira, desfilea egiteko 
eta aurten heroiak izanen dira 
protagonistak. Antolatzaileek 
goizean zomorroz eta arra-

tsaldean heroiz mozorrotzeko 
deia egin dute. Afariarekin 
borobilduko dute eguna eta 
ohiko menua izanen dute das-
tagai. Aldez aurretik abisatuz 
gero, aukera beganoa ere es-
kainiko dute. Afalondoan 
atzoko eta gaurko doinuak 
dantzatzeko Orkestriña Band 
Jazparnaren doinuak izanen 
dituzte. 

Zahagi dantza 
Era berean, Maisuenean he-
rriko gaztetxo eta koxkorrek 
zahagi dantzan aritzeko gau-
bela egiteko asmoa dute. Data 
oraindik zehazteke dute.

aranoko inauteriak otsailaren 23an 
ospatuko dituzte
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TTIPI-TTaPa
Umore Ona elkarteko bazkide 
egiteko epeak zabaldu dituz-
te. Otsailaren 16a, larunbata, 
izanen da azken eguna eta 
interesa dutenek elkartearen 
egoitzan eman beharko dute 
izena.

Kuotak adinaren arabera
Herritarrek, bazkide egin ahal 
izateko, bi bazkideren babesa 
behar izanen dute. Era berean, 
ordaindu beharreko zenbate-
koak adinaren araberakoak 
izanen dira. 25 urte edo gehia-
go dituztenek 510 euro edo 70 
euroko kuota bat –lehendabi-

ziko hilabetean– eta 40 euro-
ko hamaika ordaindu behar-
ko dituzte; 25 urte baino gu-
txiago dituztenek, berriz, 300 
euro edo 25 euroko hamabi 
kuota. Bazkide egin ondotik, 
ordea, elkarteko urteko kuota 
berdina izanen da kide guz-
tientzat.

Ohiko batzarra
martxoaren 16an   
Izena ematen dutenek urteko 
ohiko batzarrera arte, espera-
tu beharko dute bazkide iza-
teko.  Ohiko batzarra martxoa-
ren 16an, larunbatean, hitzar-
tu dute.

Umore Onako kideak mahaiaren bueltan. artxibokoa

umore onako kide 
egiteko epea zabalik 
otsailaren 16a arte  
elkartean eman daiteke izena. 25 urte edo gehiago dituztenek 
510 euro eta gutxiago dituztenek 300 ordainduko dituzte

san anton eguna ospatu dute
Urtero bezala, herritarrek San Anton Eguna ospatu zuten 
urtarrilaren 17an. Ermitan meza aditu ondotik, 
hamaiketakoa egiteko bildu ziren. Abesbatzako kideen 
eskutik, hotzari aurre egiteko txorizo egosia jan eta salda 
beroa edan ahal izan zuten. 

felix loiarteTTIPI-TTaPa
Maiatzaren 11n izanen da 
Goizutrail mendi-lasterketa. 
VI. edizioa izanen da aurten-
goa eta parte-hartzaileek hiru 
proba izanen dituzte aukeran: 
banaka egiteko 10 eta 25 kilo-
metroko ibilbideez gain, bi-
naka ere parte har dezakete.  

Azken horiek ibilbide luzea 
egin beharko dute. Hau da, 
lehen korrikalariak 10 kilome-
tro egin beharko ditu eta he-
rrira bueltatu eta erreleboa 
emada, bigarrenak 15 kilome-
tro eginen ditu. Izen-ematea 
zabalik da dagoeneko www.
herrikrosa.eus atarian.   

Vi. Goizutrail mendi-lasterketan izena 
emateko epea zabalik 

Udalak martxoaren 14a bitar-
te herriko 160 faroletan LED 
argiteria jarriko du. Lanak 
Loyola Norte enpresak eginen 
ditu eta guztira 69.727,30 eu-
roko aurrekontua dute (%60a 
laguntzetatik). Horri esker, 
kale argiteriaren gastua %70 
murriztea espero dute.

udalak              
kale-argiteria 
berrituko du

Herritarrak garaile pilota txapelketan
Tolosan jokatutako Migel Soroa Txapelketaren VII. edizioan 
parte hartu dute herritarrek. Iker Salaberriak, Otaduyekin 
bikote eginda, eta Antton Apezetxeak, Egigurenekin, 
irabaztea lortu zuten, elite eta promesa-mailan, hurrenez 
hurren. Partida ikusgarriak jokatu zituzten. 

j.j. aizkorbe

Santa Ageda bezperaren os-
patu zuten otsailaren 4an, 
astelehenean, herrian. Aur-
tengoa hamargarren edizioa 
izan dute. 20-25 lagun inguru 
baserritar jantziak jantzita, 
karrikaz karrika ibili eta taber-
nak kantuz girotu zituzten. 
Ederki pasa zuten. 

santa ageda 
bezperaren   
x. urteurrena 
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Saguzarra hasia da oinak bu-
rura ekartzen. Eskolartekoaren 
irudi den maskotari ez zaio 
aunitzik falta hegalak astin-
tzeari ekin eta lurraldez lurral-
de hainbat bertsozale gazteri 
bertsoa eragiteko.

Hiru hamarkadetako bidea 
egin du egitasmoak lurralde 
guztietan modu bateratuan 
egiten denetik, eta 31. aldia 
izanen du aurtengoa. Idatziz-
ko zein bat-bateko txapelketak 
egin ohi dira Euskal Herriko 
ikastetxeetan; Ikastolen Elkar-
teak eta Bertsozale Elkarteak 

gauzatzen dute elkarlanean 
bat-bateko egitasmoa. 15-18 
urteko gazteek hartu ohi dute 
parte horretan.

Ekainaren 8an eginen da 
Euskal Herriko Eskolartekoa-
ren jaia, Saran. Han elkartuko 
dira aitzinetik lurraldez lurral-
de egindako eskolartekoetan 
aritu diren parte-hartzaileak; 
kasu gehienetan, herrialde 
bakoitzeko bina ordezkari.

Eskolartekoa Gipuzkoan 
hasiko da otsailaren 15ean 
Zenbait saioren ondotik api-
rilaren 5ean jokatuko dute 
finala Lasturren. Nafarroako 

Eskolartekoa Arantzan eginen 
dute apirilaren 12an. Maia-
tzean Araban, Bizkaian eta 
Lapurdi, Nafarroa Beherean 
eta Zuberoan. Bizkaian lau 
saio eginen dituzte maiatzaren 
25eko finalaren aitzinetik. 
Araban gaztetxoenek maia-
tzaren 25ean eginen dute saioa, 
eta nerabeek maiatzaren 11n, 
Bertsoa Bizi Gazte Egunarekin 
batera, Legution.

Bertsotan aritzeko lekua 
eskaintzen zaie Eskolartekoa-
ren bidez gaztetxoei, eta etor-
kizuneko bertsolariak eta 
bertsozaleak trebatzeko plaza 
da, gazteen arteko harreman 
sarea osatzeko bidea ematen 
duena; gainera, ikasturtea 
bukatuta, Bertso Udalekuetan 
jarraipena ematen diote ha-
rreman sare horri bertsozale 
gazte horietako aunitzek.

otsailean hasiko da 
eskolarteko 
bertsolari txapelketa
Herrialdeka eginen diren txapelketen ondotik, parte-hartzaile 
onenak saran bilduko dira aurten ere ekainaren 8an

Saran izanen dute hitzordua herrialde guztietako bertsolariek. bertsozale elk.

KULTURA
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pallasos en rebeldía taldea arizkunen
Pallasos en rebeldía taldeak haur, gazte eta helduendako 
ikuskizun polita eskaini zuen ilbeltzaren 19an Arizkunen. 
Emanaldia Arizkun Rock laguntzeko izan zen eta elkartetik 
eskerrak eman nahi izan dizkiete frontoira agertu zirenei: 
«erantzuna ikusita, lanean segitzeko indarra eman digu».

utzitakoa

Aniz eta Berroetako gazteek elkarrekin ospatzen dituzte inauteriak. m. maritorena

maITane marITorena aniz
Baztango aurtengo lehenbi-
ziko inauteriak Anizen ospatu 
zituzten, ilbeltzaren 18an eta 
19an. Ortziralean afariarekin 
hasi zuten gazteek inauteri 
aroa. Afaria anitz luzatu bazen 
ere, biharamunean goizeko 
bederatzietarako prest zeuden 
gosaltzeko. Gosal ondotik etxez 

etxe ibili ziren puskak biltzen: 
Sonborrotik hasi eta Askain-
geraino. 23:30ean oraino pre-
sarik ez afaltzera joateko. Izan 
ere, gazteez gain, gainerako 
aniztarrak ere joaten dira inau-
teetako afarira eta ondotik 
Salaberrirekin izaten den dan-
tzaldira. Larunbatekoa ere 
ordu ttikiak artio luzatu zen.

Baztango lehendabiziko inauteriak 
ospatu dituzte anizen

TTIPI-TTaPa
Tokiko Gobernuak hala era-
bakita, Baztan ikergai duten 
ikasketa akaberako proiektu 
edo lanak egiteko diru-lagun-
tza deialdia onartu du Udalak 
2019 urterako. Aurtengoa lau-
garren aldia izanen du ekimen 
honek eta aitzineko urteetan 
bezala, Udalak 2.000 euroko 
diru-saila onartu du horreta-
rako. 

500 euro lan bakoitzeko
Diru-laguntza partida agor-
tzearekin ez dira proiektu 
gehiago diruz lagunduko. Ho-
rretarako, balorazio batzordeak 
aurkeztutako proiektuen artean 
puntuazio gehien jaso duten 
lau proiektuak diruz lagun-
tzeko proposatuko du. Eta 
hautatutako proiektu edo lan 
bakoitzari dagokion diru-la-
guntza 500 eurokoa izanen 
da.

Laguntza honen helburu 
nagusia gazteak beraien ikas-
ketekin Baztanen alde inpli-
katzeko eginahala da. Horre-
tarako, etorkizuna gazteen 
eskutik heldu dela aintzat 
hartuz, Udalak bere eskua 
eskaintzeko apustua egin du 
bertze urte batez.

Baldintzak 
Deialdian parte hartu ahal 
izateko hautagaiek Baztango 
udalerrian erroldatuak egon 
beharko dute. Edo bertze uda-
lerriren batean koiunturalki 
erroldatuak badira eta horren 
arrazoia kanpoan ikasketak 
burutzea bada hori justifikatu 
beharko dute, baldin eta au-
rreko errolda Baztanen izan 
bada. Baldintza horretaz gain, 
2018/2019 ikasturtean ikas-
ketetako azken kurtsoan ma-
trikulatuak egon beharko dute 
laguntza jaso ahal izateko.

Udalak lehenbiziko aldiz beka eman zuenekoa, saridunetako batzuekin. artxiboa

Ikasketa akaberako 
lanak sarituko ditu 
udalak
2.000 euroko kontu saila onartu du, gehienez, lau lan diruz 
laguntzeko
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TTIPI-TTaPa elizondo
Udaleko Gizarteko Zerbitzue-
kin eta Elizondoko Osasun 
Zentroko pediatria atalarekin 
elkarlanean, azken hilabetee-
tan Drogarik gabe hezi izene-
ko programa lantzen ari dira 
Lekarozko institutuan, Iruñe-
ko Ilundain Fundazioko tek-
nikoen eskutik. Horren baitan, 
drogaren inguruan egoera zein 
den aztertu dute orain arte, 
eta behin hori egin ondotik, 
ikasleei eta gurasoei forma-
kuntza eskaini nahi diete. 
Horixe izanen da heldu den 
asteartean, otsailak 12, anto-

latu duten gurasoendako hi-
tzaldiaren helburua. Gaian 
interesa duten guraso guztiei 
egin diete otsailaren 12ko Dro-
garik gabe hezi hitzaldian 
parte hartzeko deia. Joan nahi 
dutenek ez dute izenik eman 
beharko eta sarrera dohainik 
izanen da.

Bi orduko saioa Arizkunenean 
Drogaren inguruko solasaldia 
Elizondoko Arizkunenea Kul-
tur Etxean izanen da, 17:30etik 
19:30era eta Ilundain Funda-
zioko teknikoa izanen da hiz-
laria.

'drogarik gabe hezi' 
solasaldia  
otsailaren 12an
ilundain Fundazioko teknikoak emanen du hitzaldia eta edozein 
gurasok parte hartzen ahal izanen du

Jende andana bildu zen San Anton Egunean Elizondon. ondikol

TTIPI-TTaPa elizondo
Aurten ere jendetza bildu zen 
San Anton Egunean Elizondo-
ko plazan. Gutienez 1867tik 
egiten den Francisco Joaquin 
Iriarte Zahar-Etxearen aldeko 
zozketa ere egun berean egin 
zen eta aldi honetan, Oier Jua-
nikotena, Mattin Mayora eta 
Mikel Baylon elizondarrak eta 

Ioana Beola almandoztarrak 
atera zituzten zenbakiak. Lehen 
saria, aretzea, 6.027 zenbakia-
ri tokatu zitzaion. Bigarrena, 
zerria, Auzako Pilar Beginok 
eraman zuen (2.738 zk). Hiru-
garren saria (bi bildots) 6.689 
zenbakiari tokatu zitzaion eta 
laugarrena (magra) 7.290 zen-
bakiari.

zahar-etxearen aldeko zozketa egin dute 
aurten ere san anton egunean
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TTIPI-TTaPa
2018an antolatutako kultur 
jarduerei dagozkien diru-la-
guntzak eman dizkie Baztan-
go Balleko Etxeak herriko 
kultur erakundeei. Denetara 
26.180,93 euro banatuko ditu. 
Erratzu, Elizondo eta Irurita-
ko guraso elkarteek 2.119 eu-
roko laguntza jasoko dute.
Diru-laguntzarik handienak 
Baztandarren Biltzarrak eta 
Jo ala Jo elkarteak jasoko di-
tuzte: 5.864,26na euro jasoko 
ditu elkarte bakoitzak, Baz-
tandarren Biltzarra eguna eta 
Kirikoketa besta antolatzea-
gatik, hurrenez hurren; Baz-
tango Dantzariak elkarteak 
5.791,93 euro jasoko ditu (za-
tirik handiena, 4.776,44 euro, 
Herriko soinuak ikuskizuna 
antolatzeagatik; 258,02 euro 
dantza-ikastaroarengatik eta 
757,47 igandetako Bailableen-
gatik; Elizondoko abesbatzak 
2.482,53 euro jasoko ditu 
Arraiozko kontzertuarengatik; 
Iruritako dantzariek 1.466,06 
euro dantza-emanaldiagatik; 
Elizondoko Recreo Bandak 
1.328,25 euro Eguberritako 
kontzertuagatik; (H)ilbeltzak 

1.078,04 euro Euskal Nobela 
Beltzaren Astea antolatzeaga-
tik; Itxusi argazki elkarteak 
1.011,58 euro argazki-erakus-
ketagatik; Erratzuko kultur 
elkarteak 659,72 euro Giza-
kunde antolatzeagatik; Elizon-
doko Casino elkarteak 395,83 
euro pintura-lehiaketagatik; 
Legate elkarteak 121,19 euro 
xaboi- eta Mutildantza-ikas-
taroengatik eta Otsondo ba-
rride elkarteak 117,28 euro 
bertso-afariarengatik.

guraso elkarteei ere
Guraso elkarteei dagokienez, 
Elizondoko Eskolako Guraso 
Elkarteak 1.139 euro jasoko 
ditu, Iruritako Guraso Elkarteak 
797 euro eta Erratzuko Ertzuin 
Guraso Elkarteak 183 euro.

kultur erakundeek 
26.180 euroko 
laguntza jasoko dute
2018. urtean egindako ekitaldiak laguntzeko eman die 
laguntza balleko etxeak, baita guraso elkarteei ere

Xauliren kuadroa Mª eugenia sobrinori
Xauli adimen desgaitasunerako aisialdiko klubak Begoña 
Durrutyk emandako margolan bat zozketatu zuen 
Elizondoko ferietan eta Elizondoko Maria Eugenia Sobrino 
Salaburu suertatu da saritua, berak baitzuen 0747 zenbaki 
saritua. Margolariaren eta Xauliko kideen eskutik jaso zuen.

utzitakoa

Kirikoketa besta. jmi ondikol

euskal Herriko mus txapelketa arraiozen

Arraiozko Arizti Elkartean Euskal Herriko mus txapelketako 
kanporaketa burutu zen. 14 bikotek hartu zuten parte. Maria 
Helene Pain eta Enkarna Andueza suertatu ziren irabazle; 
Aritz Alunda-Garikoitz Larretxea, Iñaki Mihura-Daniel Saldias 
eta Javi Otxandorena-Juan Carlos Mortalenaren aitzinetik.

argazkia eta testua: nerea mortalena
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BAZTAN

Oihane Prim Agerrebere izanen 
da Iruritako alkate datozen bi 
urteetan. Ilbeltzaren 27an 
egindako batzarrean bere bu-
rua aurkeztu zuen, gibelean 
kargodun eta laguntzaile tal-
dearen babesa duela eta bera 
aukeratu zuten alkate, Peio 
Obregozo ordezkatuz.

Oihane prim da 
iruritako alkate 
berria

Castillo Suarez, Asier Serrano 
eta Antxon Sarasuak Zerua 
berun izeneko errezitaldia 
eskainiko dute igande honetan, 
otsailak 10, Elizondoko Ariz-
kunenean. Emanaldia izen 
bereko helduendako album 
ilustratuan oinarritua dago 
eta 19:00etan hasiko da.

'Zerua berun' 
errezitaldia 
elizondon

Mairu Antzerki Tailerrak Txo-
riak eta zauriak helduendako 
antzezlana eskainiko du otsai-
laren 17an Iruritako Gizarte 
Bilgunean, 19:00etan hasita. 
1940an, Lesaka eta Oiartzun 
arteko errepidean behartuta 
lanean aritu ziren frankismo-
ko bi preso dira protagonistak.

'txoriak eta zauriak' 
helduendako 
antzerkia iruritan

Elizondoko Osasun Zentroan 
menopausiari buruz tailerra 
eskainiko dute otsailaren 13an 
eta 20an, 11:00etatik 13:30era. 
Apuntatzeko Elizondoko Osa-
sun Zentrora joan behar da 
edo 948 581832ra deitu. Baztan, 
Urdazubi eta Zugarramurdiko 
adineko emakumeendako da.

Menopausiari buruz 
tailerra elizondoko 
Osasun etxean

TTIPI-TTaPa
Txalaparta argitaletxearen eta 
Baztango Udalaren laguntzaz, 
(H)ilbeltza elkarteak «sorme-
na eta itzulpengintza» jorra-
tzeko helburuz sortu zuen       
(H)ilbeltza bekaren III. edizioa 
urtarrilaren 30ean aurkeztu 
zuten. Bekaren nondik nora-
koak Joseba Otondok, Baztan-
go alkateak; Alberto Atxak, (H)
ilbeltza elkarteko kideak; eta 
Garazi Arrulak, Txalapartako 
editoreak, azaldu zituzten. 

Baztanek euskal nobela bel-
tzarekin duen lotura azalduz 
abiatu zuen aurkezpena Oton-
dok. Era berean, Udalak beka 
horrek «euskararen normali-
zazioan gure mintzoa presti-
giatu eta goratzeko; literaturan 
pisu handikoa den literatura 
beltza gozatu eta dastatu ahal 
izateko; eta idazleen eta itzul-
tzaileen lana sustatzeko» ekar-
pena dela uste duela gainera-
tu zuen. Hortaz, aurten ere, 
Txalaparta argitaletxea eta 
bien artean, erdi bana, 6.000 
euroko laguntza emanen du-
tela erran zuen: «argitaratze-
ko konpromisoa» ere hartuko 
dute.

Atxak jakinarazi zuenez, 
idazle «guztiei» luzatu diete 
parte hartzeko deia. Bekaren 
onuradunak egindako lana 
2021eko (H)ilbeltza Astean 
aurkeztuko dutela argitu zuten. 
Gisa bertsuan, beka jasotzeko 
hautagaiek jarraitu beharreko 
«oinarriak eta nobela beltzari 

buruzko bertzelako artikulu, 
iruzkin edota elkarrizketa in-
teresgarri» hilbeltza.eus atarian 
eskuragarri daudela adierazi 
zuten. 

Arrulak borobildu zuen aur-
kezpena. Edizioz edizio itzul-
pena eta sormena tartekatzen 
dituen beka horretan 2019koa 
«sorkuntza narratibora bide-
ratua» dela argitu zuen. Bu-
katzeko, bekara aurkezten 
direnek «lagina eta proiektua-
ren asmoak» adierazi behar 
dituztela jakinarazi eta lanak 
aurkezteko epeak eta bideak 
oroitarazi zituen: «postaz edo 
Udaleko erregistroan aurkez 
daiteke, maiatzaren 10a arte». 
Onuraduna nor den ekain 
hondarrean jakinaraziko dute. 

2019ko (h)ilbeltza 
beka abian da 
dagoeneko
lagina eta proiektua aurkezteko epea maiatzaren 10ean 
akituko da eta onuraduna nor den ekainean erranen dute

Eskerrak emanez eta irria aurpegian. Halaxe agurtu du 
(H)ilbeltza elkarteak aurten bosgarren urtez antolatu duen 
Euskal Nolbela Beltzaren Astea. Ilbeltzaren 14tik 20ra 
hainbat idazle eta hizlari pasatu ziren Arizkunen, Anizen, 
Elizondon, Arraiozen eta Erratzun egin ziren saioetatik.

Anizen Koldo Izagirrerekin egindako hitzorduan. (h)ilbeltza

Bortz urte literatura beltzaren bueltan
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TTIPI-TTaPa
Baztan-Bidasoa Turismoa 
Elkargoak urte hasierako batzar 
orokorra egin zuen urtarrila-
ren 16an. Bertan 2018ko ba-
lantze positiboa egitearekin 
batera, 2019ko egitasmoak eta 
aurrekontuak onartu zituen. 
2018ko proiektu nagusiak, 
Baliabideen Gida eta Baztan-
Bidasoko Mapa ZikloTurista, 
FITURren aurkeztu zituen 
Elkargoak. 

Patxiku Irisarri Elkargoko 
lehendakariak iragan urtea, 
promozioari eta bezeroen 
arretari eskainitako urtea izan 
zela adierazi zuen. Zentzu 
horretan Erreserba Zentrala 
berritzaren garrantzia azpi-
marratu zuen. Proiektu nagu-
sienen artean Baztan-Bidaso-
ko Baliabideen Gidaren edizio 
berria nabarmendu zuen. Lau 
hizkuntzatan  eta formato be-
rrian kaleratutako aldizkarian, 
Baztan-Bidasoa eskualdeko 
informazio orokorra aurkitu-
ko du bisitariak. Argitalpen 
hau Baztan-Bidasoa Turismoak 
eskualdea ezagutarazteko fe-
rietara eramaten duen euska-
rri garrantzitsuena da. 

Nabarmentzekoa baita Baz-
tan-Bidasoa Turismoak, Eder-
bidea egitasmoaren baitan 
egin berri duen Baztan-Bida-
soko Mapa Zikloturista ere. 
Eskualdeko bide nagusiaz gain, 
12 lotura zikloturista, inguru-
ko herrietan seinaliztatutako 
ibilbideak eta hainbat tontor 
igotzeko bideak biltzen ditu, 
hala nola, txirrindulariak es-
kualdean aurkituko dituen 
zerbitzuen zerrenda: bizikle-
ta tailerrak, landetxeak, jar-
duera empresak, jatetxeak…
Urtarrilaren 23tik 27ra Madri-
len egin zen FITUR Ferian egin 
zituzten Gidaren eta Maparen 
aurkezpenak. 

Zenbakiei dagokionez, de-
fizitarik gabe itxi du 2018. 
urtea Baztan-Bidasoa Turis-
moak, hartara, balorazio po-
sitiboa egin du Elkargoak.

2019ra begira
Proiektuz josita heldu da 2019a. 
16 egitasmo aurkeztu eta onar-
tu zituen batzar orokorrak, 
bertzeak bertze, web gunea 
indartzea, on line bidezko 
promozioari bultzada ematea, 
Bizikleta Eskola antolatzea eta 

Ederbidea Martxaren edizio 
berria egitea.

Aurten ez dute hutsik eginen 
Ehiza Jardunaldi Gastrono-
mikoek, Bisira Gidatuen eta 
Bisita gastronomikoen eskain-
tzek ezta Zer egin Baztan-Bi-
dasoan  egitasmoak ere. 2019ko 
egitasmo guztiak aitzinera 
eraman ahal izateko, Baztan-
Bidasoa Turismoak 50.694 
euroko aurrekontua izanen 
du.

Baztan-Bidasoa Turismoak 
kideen lana aitortu eta 2018an 
bereizgarririk lortu dutenak 
zoriondu nahi izan zituen ur-
teko batzarrean. 

Jatetxeen arloan, Donama-
riko Bentak eta Elbeteko Po-
sadak Sloww Food sarean ai-
pamen berezia lortu dute; 
horrez gain, Donamariako 
Benta  Big Gourmand Miche-
lin izendatu dute hirugarren 
urtez.

Ordoki Zalditegiak aipamen 
berezia lortu du zaldi gaineko 

turismoaren arloan eta Sun-
billako Ariztigain kanpinari 
kalitatea adierazten duen “Q”  
eman diote.  «Gure produktuek 
ospe handia erdietsi dute 
2018an Kortariko Gasna gas-
nategiak lortutako sari anitzei 
esker» azpimarratu zuten. 

Elkargoko kide izateko deia
Baztan-Bidasoa Turismoak, 
eskualdea eremu turistiko gisa 
indartzea du helburu. Egun, 
elkargoko bazkideak «auzola-
nean», elkarlanean bide hori 
jorratzen ari dira eta bidelagun 
gehiago izateko, hotel, lande-
txe, jatetxe, jarduera enpresa 
eta turismoarekin loturiko 
establezimendu guztiei kide 
egiteko gonbidapena luzatu 
nahi die. Baztan-Bidasoa Tu-
rismoak ateak zabalik ditu kide 
berriak hartzeko. Interesa 
izanez gero, 948 59 23 23 te-
lefonora deitu edo mezua 
igorri info@baztan-bidasoa.
com helbidera.

Turismo arloan 
«zirrika gainean» 
dator urtea
baliabideen gida eta baztan-bidasoko mapa zikloturista, 
Fiturren aurkeztu ditu baztan-bidasoa turismo elkargoak

Baliabideen Gida eta Mapa Zikloturista argitaratu ditu Elkargoak. utzitakoa

TTIPI-TTaPa eratsun
Nafarroako Gobernuak Kul-
tura, Kirol eta Gazteria Depar-
tamentuak interes sozialeko-
tzat jo ditu 29 artista eta era-
kunderen proiektuak, kultur 
jarduerak eta eredu-progra-
mak, eta horri esker, Kultur 
Mezenasgoaren Foru Legean 

aurreikusitako zerga-pizgarriez 
profitatu ahalko dira, PFEZe-
ko kuotan % 80rainoko ken-
karia egiteko aukerarekin, 
mikro-mezenasgoaren kasuan. 
Eskualdeari dagokionez, eus-
kal kantuen jaialdiak antola-
tzeagatik ezagun den Angel 
Mariezkurrena eratsundarra-

ren AMD kultura proiektuak 
sartu dute zerrendan.

Kasu guztietan, aitorpena 
proiektuak eta jarduerak gau-
zatzen diren bitartean izango 
da indarrean. Proiektu guztiek 
Mecna Zigilua anagrama era-
bili ahalko dute aitorpenari 
atxikitako proiektu, jarduera 
eta eredu-programei buruzko 
komunikazio eta argitalpene-
tan. Bertze 260 proiektuk ere 
kalifikazio hori jasoa dute.

angel Mariezkurrenaren aMd kultura 
proiektua interes sozialekotzat jo dute

Angel Mariezkurrena.
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Loretxo aldean, 2016ko ibilaldi batean. utzitakoa

marIFa eTa koro
Atxuria mendi-taldeak 2019ko 
ibilaldiak zehaztu ditu. Hila-
betero, uztailean eta abuztuan 
izan ezik, irteera bat eginen 
dute: urtarrilean San Antone-
rat joan ziren eta otsailean 
Baztango ermitak; martxoan 
Orizki (Zugarramurdi-Orizki-
Urdazubi); apirilean Ezkaba 

mendia; eta maiatzean Beratik 
abiatu eta Hirugarren muga-
rrian barrena Ibardin bisita-
tuko dute. Ekainean Xaretan 
barna eguneko ibilaldia eginen 
dute; irailean Beratik Etxala-
rrera; urrian Etxebertzeko 
bordara; azaroan Gorramen-
ditik Bozatera; eta abenduan 
Larunera joanen dira.

atxuria mendi-taldeak aurtengo 
ibilaldiak lotu ditu

Madariako bidean 
bi zabaltoki egin 
dituzte

Etxeaundiko bordan eta El-
tsospe aldean mendiari puska 
kendu eta lurrean harri-piko-
rra bota dute. Lezetik aitzine-
ra, berriz, Madaria bideko 
zelaia garbitu eta zola leundu 
dute, lezetako bisitariek bertan 
aparkatzen baitute.

TTIPI-TTaPa
Besta Batzordeak antolatuta, 
Alaia Martin eta Julio Sotoren 
bertsoek girotutako bertso-
afaria izanen dute otsailaren 
16an, larunbatean, herriko 
Gauiñara elkartean. 21:00etan 
zehaztu dute hitzordua. 

Afari-txartelak dagoeneko 
salgai daude eta otsailaren 
10era arte, igandera arte, es-
kuratu ahal izanen dira 25 
eurotan. Izena eman nahi 
dutenek 679 32 81 62 edo 679 
20 80 20 telefonora deitu edo 
Whatsapp bat idatzi beharko 
dute. 

Otsaileko afari horren on-
dotik, inauteriei begira hasiko 
dira herritarrak. Izan ere, mar-
txoaren 3tik 5era, igandetik 
asteartera, inauteriak ospatu-
ko dituzte herrian. 

Bertso-afaria 
otsailaren 16an 
gauiñara elkartean
afari-txartelak igandera arte, otsailaren 10a arte, eros daitezke, 
25 eurotan.

Soto eta Martinek girotuko dute.

Mus txapelketan jokoan. utzitakoa

TTIPI-TTaPa
Besta batzordeak antolatuta, 
mus txapelketa jokatu zuten 
urtarrilaren 26an, hondarreko 
larunbatean,  herriko Gauiña-
ra elkartean. 

Guztira zortzi bikotek parte 
hartu zuten eta Mikel Cenoz 
eta Xabi Etxeberria izan ziren 
muslari trebeenak. Azpitxa-

peldun, berriz, Klemente Suhas 
eta Joxe Suhas aita-semeak 
izan ziren. Dagoeneko bi txa-
pelketa jokatu dituzte herrian 
eta batean zein bertzean giro 
ederra izan dute. Parte-har-
tzaileez gain, ikusle andana 
bertaratu da eta partidak jo-
katu bitartean mokadutxoak 
dastatu ahal izan dituzte. 

Mikel Cenoz eta Xabi etxeberria irabazle 
mus txapelketan
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sENPERE

PIerre BasTres
Azken urte hauetan bezala,  
Zaku Zaharrak  elkarteak ihau-
teriak antolatu ditu. Usaiako 
egitarauari atxiki zaizkio oro 
har, eta aldaketa gutti eman 
nahi izan dute.

Otsailaren 2an, 8an eta 16an 
auzoetako senpertarrei xingar 
eta arraultzak eskatuko diz-
kiete: 2an Urgurrin, 8an Iba-
rrunen eta 16an Hergarain. 

Egun osoko besta
Otsailaren 23ko goizean ere 
herri erdialdeko bi etxeetarat 
ganen dira eskean, asteburu 
handia berotzen hasteko. On-
dotik, herriko barneko hiru 
ostatuk pintxo potea propo-
satuko dute, hiru eurotan. Ben 
Fourt-Arteaga Zaku Zaharren 
lehendakariak azpimarratu 
duenez, «lehenengoz antola-
tuko dugu pintxo poteoa ta-
bernekin, bertze urteetan 
bazkaria guhaurrek sukaldatu 
izan dugu, Herriko Etxearen 
aitzineko oihal etxearen azpian. 
Tabernek gogotik onartu dute. 
Gainerat Xupz txaranga eto-
rriko zaigu giroa berotzeko. 
Hiru neska dira, bik trikia jo-

tzen dute eta azkenak txistua. 
Izigarri erakargarriak dira: 
jendea kantuan paratzen dute». 

15:30etik goiti, Senperen 
Kantuz eta Zirikolatz dantza 
taldeek bazterrak mugiarazi-
ko ditutze, eta 16:00etan Ziri-
kolatzek krakada prestatuko 
du. Denbora berean Mutxikoen 
zaleek dantzatzeko parada 
izanen dute, Saltoka elkarteko 
musikariekin. 

Auzia baino lehenago des-
filea edo ibilaldia osatuko dute 
elkarte zonbaitek, Hazparne-
ko joaldunen gibelean ikusten 
ahalko dira Donapaleuko 
erraldoaiak beren gaiteroekin, 
trikititxa eskolako ikasleak 
Mada beren irakaslearekin, 
Senpereko danborrada eta 
nahi duten guziak. 18:00etan 
San Pantzar auzitan emanen 
dute eta erreko dute.

Ondotik lekukoa hartuko du 
Elutxa txarrangak, eta Zaldu-
bi Ikastolako gurasoek haiek 
egindako jatekoa salduko dute, 
tarta eta kixak.

23:00etatik 02:00etarat  DJ 
Amelie eta Alaia ariko dira 
gaualdia animatzeko eta egu-
na borobiltzeko.

Mozorroak gan den urteko ihauterietan. Pierre bastres

herriko ihauteriak  
otsailaren 23an 
ospatuko dituzte
aitzineko hiru asteetan etxez etxeko eskeekin hasiko dira eta 
igandeko auzia eta ospakizunekin burutuko dute

Senpereko ihauterietako afitxa koloretsua. 
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TTIPI-TTaPa
Urteko hitzorduari hutsik egin 
gabe, herriko agiantzak aur-
keztu zituzten Battit Laborde 
auzapezak eta axuantek ilbel-
tzaren 18an. Esker oneko hi-
tzekin hasi zuen saioa auza-
pezak, eta ondotik, axuantek, 
bakoitzak bere arloko xeheta-
sunak eman zituzten.

Obrak, ikastetxeak eta 
laborantza
Stephane Barneixek joan den 
urteko lanen berri eman zuen 
eta aurtengoak ere aurkeztu 
zituen. Hala nola, Saint Josephe 
eskola berriarentzat  sarbidea 
eginen du herriak. Lizarietako 
proiektuarekin ere ari dira, eta 
«aitzineratuak» omen dira 
hegaztien behaketarako gunea 
egiteko lanak. Horrez gain, 
kiroldegian bi gela gehiago 
eginen dituzte eta eskola pu-

blikoan haurren bilgunea an-
tolatuko dute. Bideak antola-
tzea ere «baitezpadakoa» dela 
adierazi zuen Barneixek.

Christine Mendiondek hiru 
ikastetxeetan 290 haur direla 
oroitarazi zuen eta Olhain 
Ikastolari eta Saint Josephe 
ikastetxeei diruz laguntzen 
dietela ere kontatu zuen. Ber-
tzalde, haurtzaindegian hamar 
haur eta hiru enplegatu dau-
de, baina azaldu zuenez, «haur 
gehiago errezibitzen ahalko 
dira; bada haunditzeko lekua».  

Pettan Errandonea laboran-
tzako kontuez mintzatu zen. 
Horrekin batera, usotegieta-
rako bidean arbol anitz erori 
direla eta, egun horien pikatzea 
Pagatxa enpresari eman dio-
tela azaldu zuen. Bertzetik, 
Xominenbordako ardi-borda 
antolatu dute eta aurten Ega-
buruko, Etxoineko eta Andoi-

tzenbordako ardi-bordak egin 
nahi dituzte.

Zergak bere horretan
Jean Michel Jauregi diruzainak 
kontuak aldekoak direla aipa-
tu zuen eta ez dituztela zergak 
altxatuko. Bonefonen lokalean 
zer egin behar duten pentsa-
tzen ari direla ere adierazi zuen.

Tripotxen bazkaria larunbatean
Maritxu Arizkorretak Beti Gaz-
teei ateraldiak egin dizkietela 

azaldu zuen eta horretan se-
gituko omen dute. Tripotxen 
bazkaria, berriz, otsailaren 
9an eginen dute, 12:30ean Lur 
Berri gelan. 

2016az geroztik herriko idaz-
karia den Sylvie Beamontek 
ere hartu zuen hitza, eta Kon-
tseiluko eta bulegoko lagunen  
aldetik «ongi lagundua» izan 
dela erranez eskerrak eman 
zituen. Hitzordua finitzeko 
jatekoa eta edateka eskaini 
zuten bildutakoentzat. 

Agiantzen aurkezpenean auzapeza, axuantak eta bildutakoak. ganex

agiantzak aurkeztu 
ditu herriko 
kontseiluak
aurten zergak ez altxatzea erabaki du Herriko kontseiluak 
kontuak aldekoak direla eta

TTIPI-TTaPa
Aurtengo maiatzean, hamar-
garren urteurrena beteko du 
Usopop jaialdiak, eta hamar-
garrenean ere musikazaleen 
topaleku bilakatuko da Liza-
rietako lepoa. Maitzaren 25ean 
eta 26an izanen da aurtengo 
jaialdia eta Euskal Herriko eta 
kanpoko hainbat talde gon-
bidatuko dituzte: Anari, Asile 
Club, Efrim Manuel Menuck, 
Joseba Irazoki eta lagunak 
(Bera), Lisabö, Lysistrata, Lan-
kum, Madeleine, This is kit 
eta Los Chimberos, bertzeak 
bertze. 

sartzeak salgai 
Dagoeneko salgai paratu di-
tuzte sartzeak. Interesa duenak 
usopop.com atarian erosten 
ahalko ditu. Bi egunetarako 
sartzea 22 eurotan dago. 

Aurtengo jaialdian ageri den irudia. 

Hamargarren usopop jaialdirako 
sartzeak salgai

TTIPI-TTaPa
Fin-fin lanean segitzen du 
Sarako Izarra errugbi elkarte-
ko talde nagusiak. Euskal ligan 
liderra da eta lerro hauek idaz-
terakoan joan den asteburuko 
partidaren emaitza falta bazen 
ere, ligan jokatu dituen gai-
nerako partida guztiak iraba-
zi ditu. Urtarrilaren 26an, 
erraterako, etxean jokatu zuen 
Bizkaiko Aviaren kontra eta 
ondotik 25 lagunek bazkaria 
egin zuten. Asteburu honetan 
ere, otsailaren 10ean,  etxean 
jokatuko du Zarauzko (Gipuz-
koa) taldearen aurka. HIlaren 26ko bazkariko irudiak. ganex

euskal ligako sailkapenean liderra da 
errugbi taldea
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KIROLAK

TTIPI-TTaPa
Urrizak bosgarren aldiz (2013, 
2014, 2017, 2018 eta 2019) ira-
bazi du erremonteko Master-
UTS Komunikazioa txapelke-
ta, urtarrilaren 26an Galarre-

tan jokatutako final handian 
Xanti Utergari 30-25 irabazi 
ondotik. Pronostikoa bete zen, 
baina Doneztebeko aurrelaria 
menperatzeko bere onena 
atera behar izan zuen Urrizak.

Zati handi batean nagusi
Xanti Uterga finalaren zati 
batean nagusi izan zen, baina 
azken aldian izan zuen behe-
ralditxo baten ondorioz ez 
zuen sorpresa gauzatzerik izan. 
Hasieran aitzinetik ibili zen 
Doneztebekoa, lauzpabortz 
tantoren aldearekin (1-4, 4-9 
eta 7-11), hamahirunako ber-
dinketa bitarte. Hortik aitzi-
nera Urriza izan zen aitzinetik, 
baina tanto alde handirik gabe. 
Hogeina eta hogeita bina ber-
dindu ondotik hautsi zuen 
partida Iruñekoak. 6-1eko 
partzialarekin 27-22 eta 29-23 
jarri zen eta Uterga lau tanto-

ra hurbildu bazen ere (29-25), 
garaipena eta txapela Urrizak 
lortu zuen.

Utergak tantorik politenak 
egin zituen, batez ere horma-
bikoen bidez (7 egin zituen 
modu horretara). Denera 16 
tanto egin zituen Doneztebe-
koak eta 23 txapeldunak. Sakea 
ez zen erabakigarria izan. 
Utergak lau tanto egin zituen 
sakez eta bi falta eta Urrizak 
hiru tanto egin eta bat galdu 
egin zuen lehen pilotakada-
rekin. Piloteoan huts gutti egin 
zituzten, hiru Urrizak eta lau 
Utergak. Doneztebekoak hu-
rrengoan beharko du!

Xanti Uterga, sakean, Galarretan ilbeltzaren 26ko finalean. maialen andres

Bosgarren aldiz 
master txapelketa 
irabazi du urrizak
urtarrilaren 26ko finalean bere onena eman behar izan zuen 
xanti uterga doneztebarra menperatzeko (30-28)

Hirugarren urtez Malerrekako finalean

Otsailaren 23an jokatuko dira Malerrekako pilota 
txapelketako finalak. Oraingoz, elite mailako finalistak 
bakarrik erabakiak dira: hirugarren urtez segidan finalista 
den Iker Salaberria goizuetarra eta Uriondo (Lea Ibarra), 
Labaka (Tolosa) eta Errekako Gorritiren kontra ariko dira.

utzitako argazkia

Uterga txapeldunorde eta Urriza txapeldun, sari banaketaren ondotik. m. andres

antton apezetxea 
eta iker salaberria 
txapeldun tolosan

Tolosan jokatutako Migel 
Soroa Txapelketaren 
zazpigarren edizioan parte 
hartu dute pilotari 
goizuetarrek. Iker 
Salaberriak, Otaduyekin 
bikote eginda, eta Antton 
Apezetxeak, Egigurenekin, 
irabaztea lortu zuten, elite 
eta promesa mailako 
finaletan. umore ona elkartea
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KIROLAK

TTIPI-TTaPa
Orain arteko  binakako Labo-
rak Kutxa Emakume Master 
Cup-aren bi txapelak elkarre-
kin irabazi dituzten Leire Etxa-
niz eta Olatz Arrizabalagak 
ezin izanen dute aurten hiru-
garren txapelketa elkarrekin 
irabazi,  lehen mailako bikoteen 
osaketan bananduta agertzen 
dira eta. Hain zuzen, Iera Agi-
rre leitzarrak jokatuko du Arri-
zabalagarekin. Sei bikoteak bi 
multzotan banatu dituzte eta 
talde bakoitzean ligaxka bat 
jokatuko dute, denak denen 
aurka, baina jardunaldi ba-
koitzean partida bakarra jo-
katuta. Lehen mailako txapel-
keta otsailaren 3an hastekoa 
zen Murgian.

A multzoan, Leire Etxaniz-
Leire Garai, Patri Espinar-Mi-
rian Arrillaga eta Maider Men-
dizabal-Arrate Bergara biko-
teak ari dira; B multzoan, 
berriz, Olatz eta Maite Ruiz de 
Larramendi, Iera Agirre-Olatz 
Arrizabalaga eta Ainhoa Ro-
mero-Amaia Aldai.

Promozio mailan, berriz, 98 
pilotari hasi dira, tartean Na-
roa Elizalde zubietarra, berriz 
ere Araitz Eizagirrerekin bi-
kote eginez. Aurten, Elizalde 
izanen da atzelari. Ilbeltzaren 
azken aste hondarrean hasi 
ziren kategoria honetan.

Bi kategorietako finalak mar-
txoaren 10ean jokatuko dituz-
te Zumarragan (Gipuzkoa).

Bizkaitarrak, gipuzkoarrak, 
arabarrak eta nafarrak ez ezik, 
Kataluniako (12), Errioxako 
(5), Aragoiko (3) eta Valentzia-
ko (2) pilotariak ere ari dira 
txapelketan.

III. master cup 
txapelketan hasi dira 
agirre eta elizalde
leitzarra lehen mailan ari da, bi aldiz txapeldun izan den olatz 
arrizabalagarekin bikote eginez, eta zubietarra promozio 
mailan, iaz ere lagun izan zuen araitz eizagirrerekin

Ilbeltzaren azken aste hondarrean jokatu zituzten lehen partidak. utzitakoa



48 ttipi-ttapa | 727 zk. | 2019-02-07

Hitzaldiak

eLiZOndO
menopausia hizpide
Osasun etxean, otsailaren 13an 
eta 20an, 11:00etatik 13:30era. 
Izen-ematea: osasun etxean edo 
948 58 18 32 telefonoan. 

nutrizio-etiketak irakurtzen 
ikasteko saioa
Zubigainea etxean, otsailaren 
25ean, 10:00etatik 12:00etara. 
Izen-emate epea: otsailak 18, 
699 11 71 91 (25 euro). 

'drogarik gabe hezi' 
solasaldia
ilundain fundazioko teknikoen 
eskutik. Arizkunenean, 
otsailaren 12an, 17:30etik 
19:30era. 

dOneZteBe
'komunikazioa, jarrera 
aldaketen aurrean erabili 
beharreko tresna'
Mankomunitatean, otsailaren 
21ean, 16:30etik 18:00etara. 

igantZi
guraso eskola
miren camisonekin. Otsailaren 
18an, 17:00etatik 18:30era.

ikastaroak

Bera
gaita eta atabala ikastaroak
Musika eskolan, otsailetik 
ekainera, 13:00etatik 
14:00etara.

dOneZteBe
musikoterapia tailerra
Herrigunean, otsailaren 1ean 
hasita ortziralero. 

ituren
adimen emozionala langai
Abarun aterpetxean, otsailaren 
22tik 24ra.

Bertsoak

urdaZuBI
nafarroako txapelketako 
final-laurdena
Kultur etxean, otsailaren 10ean, 
17:30ean.

Bertso-afaria
julio soto eta alaia martin 
bertsolariekin. Gauiñara 
elkartean, otsailaren 16an.

IrurITa
nafarroako txapelketako 
final-laurdena
Gizarte Bilgunean, otsailaren 
16an, 17:30ean. 

erakusketak

eLiZOndO
komorebi
maiela zurutuza eta josu 
jimenez. kamorebi japonierazko 
kontzeptuan oinarritutako lanak.  
Baztango Liburutegi Publikoan, 
otsailean.

irteerak

eLiZOndO
ezkabara
Otsailaren 10ean, plazatik 
abiatuta, 07:00etan.

artikutzara
Otsailaren 17an, plazatik 
abiatuta, 07:00etan.

azokak

senpere
Bertako produktuen  
merkatua
Larunbatero, elizako plazan, 
08:00etatik aitzinera.

dantzak

ariZkun
Bailableak
baztango dantzarien eta 
elizondoko gaiteroen eskutik. 
Plazan, otsailaren 10ean, 
12:30ean.

ikuskizunak

igantZi
eskolako haurren antzerkia
Eskolan, martxoaren 1ean.

eLiZOndO
'Zerua berun' errezitaldia
Arizkunenean, otsailaren 10ean, 
19:00etan.

dOneZteBe
'hego haizeak Ipar doinuak'
Ezkurra pilotalekuan, otsailaren 
16an, 19:30ean.

irurita
'Txoriak eta zauriak' 
helduendako antzerkia
mairu antzerki tailerraren 
eskutik. Gizarte Bilgunean, 
otsailaren 17an, 19:00etan.

Bera
'la buena, la mala, la ergela 
y la madre que las parió' 
antzezlana
emaitza taldearen eskutik. 
Kultur etxean, otsailaren 24an, 
19:00etan.

zineMa

dOneZteBe
'Banpiro txikia' eta 'oreina' 
filmak
Zineman, otsailaren 10ean, 
16:30ean hasita.

leHiaketak

BaZtan
argazki lehiaketa
brtren eskutik. gaia: lohia.  
Martxoaren 15a arte, info@
baztanrt.com helbidera.

dOneZteBe
Indarkeria matxistaren 
aurkako i. ipuin lehiaketa
liburutegiak antolatua.  

m- mutuberria

eLiZOndO 'Zerua berun' errezitaldia
castillo suarez, asier serrano eta antxon sarasuaren eskutik.
Arizkunenean, otsailaren 10ean, 19:00etan. 

AgENDA

otsailak 7 - otsailak 21
InFormaZIoa BIdalTZeko: tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus



2019-02-07 | 727 zk. | ttipi-ttapa 49

AgENDAAgENDA

«Lagunekin egotea eta haiekin planak egitea» gustuko 
duen 19 urteko igantziar gaztea da Aitor Txoperena. 
Gogoko dituen plan horien artean sartuko lituzke, 
bertzeak bertze, «motoan ibiltzea edo besta egitea». 
Aukera izanez gero, ez du zalantzan jartzen: «lanak 
uzten didan bitartean bestaz gozatzen dut». Inauteriak, 
erraterako, «besta giroan, herriko adin guztietako 
jendearekin, bi egun eder pasatzeko» baliatzen ditu. 
Ortziralean «etxez etxe ibili eta afaldu» ondotik indarrak 
hartzeko goiz etxeratzen da. Larunbatean, berriz ere, 
batetik bertzera ibiltzen da eta, ortziralean ez bezala, 
bestan bukatzen du eguna. Baserrietako buelta ederki 
ikasia du igantziar gazteak, aurten «laugarren urtea» 
izanen baitu: «herritarrek eskuzabaltasun haundiz 
hartzen gaituzte, batzuek mahaia beraien etxe barruan 
paratzen digute... eskertzekoa da beraien jarrera». 
Goizean hagitz zintzo ibiltzen direla nabarmendu badu 
ere, ez du ukatu arratsaldeko bisitetan etxeetako 
nagusiek «pazientzia gehiago» behar izaten dutela. Dena 
dela, «trikitixarekin, dantzan ibiliz eta irribarre eginez» 
guztiak kontent uzteko gai izaten dira. Hiru osagai horiek 
ez ezik, inauterietan mozorroak ere umore ona hedatzen 
laguntzen du Txoperenaren ustez: «guk ez dugu 
karrozarik egiten, ezta lan handirik hartzen ere; 
hondarreko momentuan erabaki eta mozorroa erosi edo 
etxeko gauzekin egiten dugu. Baina gaia eta 
prestatutako jantzia edozein izanik ere, mozorrotu eta 
denak batera ongi pasatzeko modua izaten dugu». 
Aurtengoa dagoeneko pentsatua eta prestatze-bidean 
dute, dena dela, otsailaren 23a arte, ez digu aurreratuko: 
«jakin-mina duenak gauean Igantzira agertu eta ikustea 
bertzerik ez du!» erran digu. Jendea animatzeko 
gonbidapena luzatzearekin batera, igantziar gazteak 
inauterietarako «eguraldi ona» eskatuko du. Herrikoak 
pasata, berriz, bisitak itzultzeko tenorea ailegatuko zaio: 
«azken orduko zerbait ez bada behintzat Arantzako eta 
Lesakakoetara joaten naiz». Kontuz zatotik egindako 
zurrutekin, biharamunak ez du barkatzen eta!

«Igantzin herri- eta 
laguntasun-giro ederra 
dugu»
aitOr txOperena eugi igantziko gaztea

nire aukera

Otsailaren 8a arte, 
bibliodoneztebe@yahoo.es 
helbidera.

eskuaLdea
Inauterietako argazki 
lehiaketa
erran.eus atariak antolatua.  
Martxoaren 22ra arte bidal 
daitezke, erran.eus atariaren 
bidez.

inauteriak

dOnaMaria
Inauteriak
Otsailaren 9an. Xehetasunak  
27. orrialdean.

arantZa
Inauteriak
Otsailaren 14tik 16ra. 
Xehetasun gehiago   
18. orrialdean.

BeintZa-LaBaien
Inauteriak
Otsailaren 16an. Xehetasunak 
27. orrialdean. 

aranO
Inauteriak
Otsailaren 23an. Xehetasunak 
35. orrialdean. 

igantZi
Inauteriak
Otsailaren 22an eta 23an. 
Xehetasunak 17. orrialdean.

senpere
Inauteriak
Otsailaren 23an. Xehetasunak 
44. orrialdean.    
Otsailaren 15ean ikastetxeen 
inauteriak.

ospakizunak

eskuaLdea
arkupeak elkarteko 
bazkideen herrietako bestak
Otsailaren 10ean Iturenen. 
Otsailaren 14an Leitzan, 
Donezteben eta Beran. 
Otsailaren 21ean Baztangoiza 
eta Xaretan. Otsailaren 24an 
Sunbillan eta Ezkurran. 
Xehetasunak 32. orrialdean.

urdaZuBi-irurita Bertsolari txapelketako final-laurdenak
urdazubiko kultur etxean eta iruritako gizarte bilgunean jokatuko dira, 
Otsailaren 10ean eta 16an, hurrenez hurren. 
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merkatu ttikia

ETxEBIZITZAK
salgai
Bera. kanttonberri karrikan, 81 
m2ko pisua salgai. berritua dago. 3 
logela, sukaldea, bainugela, egon-
gela. dena kanpora begira. igogailua 
ere badu. ☎ 665 98 40 11. 
Bera. kanttonberri karrikan berritu 
beharra dagoen 81m2ko pisua salgai. 
sukaldea, egongela, 3 logela eta 
bainugela. dena kanpora begira. 
igogailuarkein. ☎ 650 40 77 36.

errentan hartzeko
BaZTan. etxe edo pisua bila. 350 
euro. ☎ 680 47 27 85. 

gARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko
Bera. kanttonberri karrikan, hara-
tegia errentan emateko. ☎ 687 73 
69 86 / 948 63 00 18.

erosi
oronoZ-mugaIrI Inguruan 
garajea erosi nahi dute. 3,5 metroko 
altuera eta 3 metroko zabalera iza-
tea ezinbertzekoak. errentan hartze-
ko ere interesatuak. ☎ 660 24 07 
79.

errentan hartzeko
Bera.garajea edo trasteleku bila. 
gehienez hilean 50 euro ordaintze-
ko prest. ☎ 680 94 61 49.

LURRAK/ORUBEAK
errentan hartzeko
BaZTan. ardi borda bat bere lur 
eremuarekin errentan hartuko nuke 
atxuela inguruan. ☎ 663 59 17 76.

LANA
eskariak
beran bizi den neska euskaldun ar-
duratsua haurrak edo adinduak zain-
tzeko lan bila. esperientziaduna. 
goizez edo arratsaldez edozein ordu-
tegira moldatzen ahal dena. agha 
(tdah) duten haurreei laguntza kla-
seak ematen esperientziaduna. ☎637 
35 56 45 / 948 38 89 54.
BorTZIrIak. 50 urteko emakume 
euskaldun batek haurrak edo adine-
koak zainduko lituzke. ☎ 650 40 79 
78.

IganTZI. emakume bat adinekoak 
zaintzen, zerbitzari, sukaldari lagun-
taile edo dendetan laguntzaile lanean 
aritzeko prest. ☎ 677 76 92 77 (dei-
tu edozein ordutan). 
Bera-lesaka. neska batek adine-
koak edo haurrak zaintzen, garbike-
tan, manikurak egiten… lan eginen 
luke. ☎ 678 07 66 65.
emakume bat adinekoak edo haurrak 
zaintzen edo garbiketan aritzeko lan 
bila. hiru alorretan esperientzia due-
na. ☎ 644 96 38 20.
BaZTanen bizi den 40 urteko ema-
kumea lan bila. hezkuntzan aritua, 
ingeles maila altua eta ostalaritza eta 
sukaldaritza naturalean aritua. base-
rriko lanetan ere aritzeko prest. ☎679 
92 83 31 / 948 45 32 28.
BorTZIrIak. administrari lanak 
egiteko lan bila. ☎677 60 62 92.

eskaintzak
BorTZIrIak. aholkulari bulego ba-
tean aritzeko pertsona bat behar dute. 
laboralaren arloan aditua. interesa-
tuek idatzi helbide honetara: lanes 
keintza31@gmail.com.
Irun. autoak garbitu, saltzeko pres-
tatu eta mekanika pixka bat dakien 
langile bat behar dute. kontratu finkoa 
eskaintzen da. interesatuek idatzi: 
ion@munozarena.com. 
IBardIn. gasolindegian aritzeko 
langilea behar dute. idatzi imerida@
hotmail.com helbidera edo deitu. 
☎638 02 53 48. 
elIZondo. fisioterapeuta behar du 
afinak. ☎ 948 13 53 33.
lesaka. koxkonta jatetxean espe-
rientzia duen sukaldaria behar dute 
lanaldi osoan aritzeko. ☎ 608 75 72 
27.

IBardIn. egunero lan egiteko fran-
tsesa dakien langile bat behar dute, 
saltzaile eta kutxazain bezala aritze-
ko. interesatuek bidali curriculuma 
helbide honetara: beolaetxea@gmail.
com.
doneZTeBe. auto tailer batean me-
kanikari lanak egiteko langilea behar 
dute. ☎ 948 45 03 33.
lesaka. enpresa batek elektrizitatea 
eta mekanika dakien langile bat behar 
du. ☎ 948 62 53 95 (goizetan deitu).
Bera. esperientzia duen estetizista 
behar dute. ☎ 948 630760
Bera. asteburuetan eta udan haurrak  
zaintzeko eskualdeko norbait behar 
dute. arduratsua, gaztea eta euskal-
duna dena. ☎ 677 35 72 56. 
esperientzia duen administraria 
behar dute egun erdiz lanean aritze-
ko. interesatuek idatzi: beolaetxea@
gmail.com.
mIarrITZe. garbiketa enpresa ba-
tean garbiketan aritzeko jendea behar 
dute. frantsesez ulertzen dutenak. 
astean 35 ordu lan egiteko, 03:00eta-
tik 13:30era, asteburuak barne. gida-
baimena eta autoa izatea beharrez-
koak dira, baina lanerako autoa en-
presak utziko du. ordua 10,02 euro 
ordainduko dute. ☎ 0033 685 53 21 
90.
Bera. frantses pixka bat dakien 
mutila behar dute sei hilabetez la-
rungo benta batean zerbitzari bezala 
aritzeko. ☎607 56 60 22.

ZERBITZUAK
klase Partikularrak
Bera. ikasleei irakasgaietan dituzten 
arazoak edo ez-ulertzeak argitzen 
laguntzeko prest. irakasle-ikasketak 
egiten eta karrerako 4. urtean. lehen 
hezkuntza eta dbhko 1. eta 2. mai-
lako ikasleentzako. ☎ 626 64 59 99.

mOTORRAK
salgai
hyundai Tucson 5p 1.6 131 cv 4x2 
klass nav salgai. gasolina. 2016koa. 
5 urteko garantia (2021 arte). 17.500 
km inguru. nabigatzailea, bluetooth, 
Wifi, ukipen-pantaila, atzerakako 
kamara… azterketa guztiak tailer 
ofizialean. ☎ 676 44 15 80 (aritz) 
deitu arratsaldez.

ANImALIAK
oParitzeko
escalare arrazako arrain tropika-
lak opari emateko. ☎637 06 00 73.

iragarkia jartzeko:

sail honetan IRAgARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARgAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €

iragarki bakoitzeko gEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

ttiPi-ttaPa aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
erran.eus webgunean hilabete batez agertuko da 

ordainketak rural kutxako Es86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

ttipi-ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,23
• 1.koa 4,10
• 2.koa 3,96

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,34
• 1.koa 4,20
• 2.koa 4,06
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 168,00
• Idixkoak 235,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 150,00
• Idixkoak 170,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,32/3,42
• Zaldi-behorrak 1,93/2,10

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 6,20/6,80
• 8-10 kilokoak: 5,00/5,50

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 49 €
Zerri gizena 1,048 €
Zerramak 0,430€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(ilbeltzaren 18tik 25era bitarteko 
prezioak)

BaSErria

ZERBITZUAK

744 484 361
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bi hilabete dituen euskal artzain 
txakur emea oparitzeko. ☎ 620 13 
57 21 / 696 12 76 01.

salgai
3 urteko behia bere umearekin 
salgai. txekorrik gabe hartzeko au-
kera ere bada. ☎ 660 25 18 84.

Berako  
udala

Tokiko Gobernu 
Batzordearen 

akordioa 
-HIRIGINTZA-

berako udaleko tokiko gobernu 
batzordeak, 2018ko abendua-
ren 5ean egindako bilkuran, 10. 
Poligonoko 58. partzelako xehe-
tasun azterlana (2. partzela, sk2 
sektorea, ue10, kaxerna karrika) 
onetsi zuen hasiera batez.

espedientea jendaurrean izanen 
da hogei lanegunez, dagokion 
iragarkia n.a.o.n argitara ematen 
denetik. 

Bera, 2019ko urtarrilaren 16an
Alkatea, Josu Iratzoki Agirre

iraGarkiak interneten
sail honetako iragarkiak gure webgunean ere 
argitaratzen dira hilabete batez. ikusi iragarki 

guztiak interneten: https://erran.eus/sailkatuak/
informazio gehiagorako idatzi info@ttipi.eus 

helbidera edo deitu 948 63 54 58 telefonora.



52 ttipi-ttapa | 727 zk. | 2019-02-07

ZERBITZUAK

alaiak taldea (bera)

• Ibai Telletxea Urroz, Doneztebekoa, abenduaren 31n.
• Anastasia Maria Alb, Doneztebekoa, urtarrilaren 21ean.
• Julen Torres Lujanbio, Arantzakoa, urtarrilaren 22an.

sortzeak

• Felix Lastra, Sarakoa, urtarrilaren 12an, 84 urte zituela.
• Martine Errandonea,  

Sarakoa, urtarrilaren 14an, 88 urte zituela.
• Jean Mitxelena, Sarakoa, urtarrilaren 15ean, 67 urte zituela.
• Martina Irazoki Arrieta, 

Elizondokoa, urtarrilaren 17an, 86 urte zituela.
• Dolores Zestau Polo, 

Elizondokoa, urtarrilaren 18an, 92 urte zituela.
• Maria Mariezkurrena Telletxea, 

Leitzakoa, urtarrilaren 18an. 
• Mª Teresa Sanz Asparren, 

Berakoa, urtarrilaren 19an, 89 urte zituela.
• Antonio Rodriguez Duran, 

Goizuetakoa, urtarrilaren 20an, 86 urte zituela.
• Mª Juana Ofizialdegi Iriarte, 

Etxalarkoa, urtarrilaren 21ean, 83 urte zituela.
• Mª Jesus Diaz Bidaur, 

Berakoa, urtarrilaren 22an, 83 urte zituela.
• Benita Lazkano Ubiria 

Lesakakoa, urtarrilaren 25ean.
• Andres Bikondo Urrutia, 

Arizkungoa, urtarrilaren 27an, 87 urte zituela.
• Maritxu Urroz Ariztegi, 

Berakoa, urtarrilaren 28an, 93 urte zituela.
• Eulalia Manterola Carasatorre, 

Doneztebekoa, urtarrilaren 28an, 85 urte zituela.

Heriotzak
urteurrena

Juanito
ZOZAIA GOÑI

bihorren irrintzi hotsa
ardien joalia...

animaliek alaitzen dute
zure baserri maitia,

baina zu gabe, ezinezko da
'kantu' bera izatia.

urrozen, 2017ko otsailaren 10ean,
78 urte zituela

II. urteurrena

zure familia

• Marcelino Mugika Goia eta Vani Costa Araujo, Lesakakoa 
eta Brasilgoa, urtarrilaren 12an Lesakan.

ezkontzak
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urtebetetzeak

zorion itzazu lagunak eta senitartekoak!!

Internetez http://erran.eus/zorionagurrak helbidean sartuta edo 
Bulegoan eta postaz. etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora edo 
bidali argazkia eta testua: koskontako bidea, 7-1·31770 lesaka.

Aunitz urtez!

doneztebeko Irati 
Agirre Huartek 7 
urte beteko ditu 
otsailean 27an. segi 
beti bezain alai eta 
zoragarri! muxu bat 
etxekoen partetik! 
Primeran pasa!

urte askoz, Kattalin! oso egun ona pasa eta 
muxu haundi bat etxekoen partetik.

elizondoko   
Alaia Arteta 
mikelperizenak 
otsailaren 8an 2 urte 
bete ditu. zorionak 
eta muxu aunitz 
familia guztiaren 
partetik.

zorionak amatxi Inaxi! 103 urte bete ditu 
ilbeltzaren 29an. hagitz ongi ospatu dugu!! 
zorionak eta muxu haundi bat zure etxeko 
familia guztiaren partetik.

Oihan Lujanbio sanchezek 13 urte bete ditu 
otsailaren 5ean. zorionak eta muxu handi bat 
familia guztiaren partetik. 

kontatu kontuak

inauterietan ere errespetuzko harremanak! Inauteriak 
bestarako egun haundiak direla kontuan hartuta, «pasatu gabe 
ongi pasatzeko» deia egin dute Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatetik. «Inauteriak errespetuzko harremanetan, elkar 
ulertze eta onartzean eta aniztasunean pasatu ahal izateko arduraz 
jokatzeko» eskatu dute. «Kontsumoa parrandarako osagaietako 
bat izan daiteke edo ez», oroitarazi dute, «norberak erabaki behar 
du zer, nola eta norekin nahi duen». Adin ttikikoek kontsumoa 
«legez galarazia» dutela eta «ongizaterako ez zaiela komeni» ere 
azpimarratu dute. Horrekin batera, ezetz erratea «aukera zilegia 
eta errespetatu beharrekoa» dela nabarmendu dute eta «baietza 
erranez gero, kontsumo arduratsua» egiteko ohartarazi dute. 
Parrandak «bertzelako osagaiak» badituela ere adierazi nahi izan 
dute: «lagunekin egotea, mozorrotzea, ligatzea, dantzatzea...». 
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